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Kapitola 1: Úvod do problematiky 

1.1 Úvod 

Dokument Analýza potřeb v území byl zpracován realizačním týmem pro účely Krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání. S využitím krajských a dalších veřejně dostupných zdrojů, materiálů a dat je 

zde popsán vývoj a aktuální situace ve Zlínském kraji a to jak na trhu práce, tak také v oblasti vzdělávání.  

Úkolem Analýzy potřeb v území je poskytnout podklady pro jednání klíčových aktérů v oblasti 

vzdělávání na území kraje. Tyto informace považujeme za nezbytné pro definování problémových 

oblastí a následné stanovení priorit ve vzdělávání na území Zlínského kraje. 

1.2 Metodika 

Při zpracování analýzy potřeb vycházel realizační tým z již existujících koncepčních a strategických 

dokumentů na národní i krajské úrovni. Zároveň byly do analýzy postupně zapracovány výsledky 

dotazníkového šetření středních a vyšších odborných škol v kraji poskytnuté Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy (zpracované Národním ústavem pro vzdělávání). Šetření přineslo informace 

zejména o tom, jaké aktivity školy v rámci jednotlivých klíčových témat realizují, jakou důležitost jim 

přikládají, jaké úrovně v rámci klíčových témat doposud dosáhly, na jaké překážky přitom narážejí a jaká 

opatření by školám pomohla pro dosažení stanovených cílů. Jako další zdroj byla využita statistická 

data Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), 

České školní inspekce (ČŠI), Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Národního ústavu pro vzdělávání 

(NÚV). 

Úvod analýzy je věnován charakteristice Zlínského kraje z pohledu demografie a hospodářství. Dále 

je zde popsán vývoj a aktuální stav vzdělávacího systému i situace na trhu práce. Stěžejní částí analýzy 

je třetí kapitola, v níž je pozornost věnována klíčovým tématům projektu KAP – dosavadní podpoře, 

realizovaným projektům, postavení těchto témat v strategii kraje a obecně způsobům, jimiž byly do 

současnosti potřeby aktérů v uvedených oblastech řešeny.  

Níže jsou uvedena klíčová témata KAP: 

Témata povinná 

 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 vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání, 

 Podpora inkluze, 

 Infrastruktura SŠ a VOŠ. 

Témata nepovinná, která jsou v rámci KAP pro území Zlínského kraje řešena 

 Rozvoj výuky cizích jazyků, 

 ICT kompetence, 

 Čtenářská a matematická gramotnost. 
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Kapitola 2: Vstupní analýza a širší kontext problematiky 

2.1 Demografický vývoj  

Počet obyvatel ve Zlínském kraji 

V roce svého vzniku (2000) měl kraj 594 060 obyvatel. Kromě počátečního malého nárůstu k datu 

Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 má počet obyvatel neustále mírně sestupnou tendenci. Od roku 

2001 do roku 2014 ubylo celkem 9 749 lidí, což představuje rozdíl 1,64 %. Hodnoty uváděné v Projekci 

ČSÚ předpokládají postupný pokles počtu obyvatel v kraji s velkou dynamikou v dalších letech zejména 

pak v určitých věkových skupinách. Rozdílný vývoj mezi lety 2001 a 2014 v jednotlivých okresech je 

patrný z tabulky č. 1. 

Tabulka 1 - Změna počtu obyvatel ve Zlínském kraji v letech 2001 až 2014 

Kraj – okresy k 31. 3. 2001 k 31. 12. 2014 Rozdíl Rozdíl v % 

okres Kroměříž 108 053 106 468 -1 585 -1,47 % 

okres Uherské Hradiště 144 517 142 989 -1 528 -1,06 % 

okres Vsetín 147 064 144 011 -3 053 -2,08 % 

okres Zlín 195 376 191 793 -3 583 -1,83 % 

Zlínský kraj 595 010 585 261 -9 749 -1,64 % 

Zdroj: ČSÚ 

Migrační přírůstek v kraji 

Bilance migračního přírůstku počtu obyvatel ve Zlínském kraji je od roku 2009 trvale v záporných 

hodnotách, což ukazuje graf č. 1. Mnohem závažnější problém identifikuje tabulka č. 2, ze které zřetelně 

vyplývá, jaké věkové skupiny se odliv obyvatel ze Zlínského kraje týká. Ve věkové skupině 25-39 let jde 

evidentně o dlouhodobý jev bez jakéhokoliv náznaku změny trendu. Jedinou věkovou skupinou, která 

vykazuje kladný přírůstek, jsou lidé v postproduktivním věku. 

Graf 1 - Přírůstek obyvatelstva přistěhováním a vystěhováním ze Zlínského kraje 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka 2 - Přírůstek obyvatelstva přistěhováním a vystěhováním ze Zlínského kraje rozčleněný 

do vybraných věkových skupin  

Věk 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0-14 let 136 101 107 171 26 -12 -1 -52 42 62 

15-24 let 3 67 276 185 72 9 42 -50 -20 -8 

25-39 let -288 -330 -73 -320 -452 -673 -585 -617 -622 -569 

40-64 let 163 156 321 267 -63 -107 48 -56 -79 -51 

65 let a více 17 17 120 70 80 57 40 38 54 49 

Celkový přírůstek 
stěhováním ve ZK 

31 11 751 373 -337 -726 -456 -737 -625 -517 

Zdroj: ČSÚ 

 

V mezikrajském srovnání se Zlínský kraj nachází ve skupině územních celků, které vykazují 

zápornou bilanci stěhováním. Konkrétně to popisuje graf č. 2. 

Graf 2 - Mezikrajské srovnání přírůstku obyvatelstva stěhováním v roce 2014  

 

Zdroj: ČSÚ 

Demografická prognóza 

Prognóza ČSÚ do roku 2051 o počtu obyvatel ve Zlínském kraji nepočítá s výraznějším posílením 

populace. Naopak Zlínský kraj má a i v budoucnu bude mít, co se týká populace, sestupný trend, viz 

graf č. 3. 
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Graf 3 - Prognóza vývoje počtu obyvatelstva Zlínského kraje podle ČSÚ  

 

Zdroj: ČSÚ 

V jednotlivých věkových skupinách a segmentech je sledován předpokládaný vývoj podle Projekce 

ČSÚ a skutečné počty osob v roce 2013. Změny ve vývoji jsou v příslušných tabulkách rovněž 

ilustrovány podílem v jednotlivých letech k výchozímu roku 2000.  

Předškolní vzdělávání 

Ve věkové skupině 3-5letých projekce ČSÚ pro období let 2016-2022 předpokládá snižující se počet 

osob, a to celkem o cca 12,5 %. Stejný vývoj se pak předpokládá až do roku 2037, kdy se v tomto 

segmentu bude nacházet jen 68 % počtu osob roku 2016 (viz graf č. 4). 

Graf 4 - Projekce počtu obyvatel Zlínského kraje (bez migrace) ve věkové skupině 3-5letých. Období 

trvání projektu KAP je vyznačeno barevným pruhem.  

 

Zdroj: ČSÚ 

Základní vzdělávání 

Ve věkové jednotce 6-10letých, což odpovídá prvnímu stupni základních škol, dochází ve 

sledovaném období ke kulminaci osob, a to v roce 2017. Po dosažení vrcholu bude následovat 

dlouhodobý pokles s předpokládaným sedlem v roce 2041 a s předpokládaným poklesem na 65 % 

hodnoty roku 2017. (viz graf č. 5). 
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Graf 5 - Projekce počtu obyvatel Zlínského kraje (bez migrace) ve věkové skupině 6-10letých. Období 

trvání projektu KAP je vyznačeno barevným pruhem.  

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Situace v segmentu osob 11-14letých je specificky odlišná. Po delším období stagnace a poklesu 

jeho velikosti nastává poměrně prudký růst. Ve sledovaném období by mělo dojít k téměř 19% nárůstu 

počtu osob daného věku. Rok 2022 je zároveň vrcholem tohoto růstu, po kterém se opět očekává pokles 

počtu osob, a to až do roku 2047 (viz graf č. 6). 

Graf 6 - Projekce počtu obyvatel Zlínského kraje (bez migrace) ve věkové skupině 11-14letých. Období 

trvání projektu KAP je vyznačeno barevným pruhem.  

 

Zdroj: ČSÚ 
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školách (viz graf 7). 
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Graf 7 - Projekce počtu obyvatel Zlínského kraje (bez migrace) ve věkové skupině 6-14letých. Období 

trvání projektu KAP je vyznačeno barevným pruhem. 

 

Zdroj: ČSÚ 

Střední vzdělávání 

Střední vzdělávání je oblastí, v níž se v minulém období velmi výrazně projevily důsledky 

nepříznivého demografického vývoje. Prudký pokles se zastavuje až se začátkem sledovaného období, 

tzn. v roce 2016. Během následujících let, se segment 15-18letých prakticky změní je málo, a to růstem 

o cca 5 % osob po roce 2020. K výraznějšímu růstu, by mělo dojít až po roce 2021 s následným vrcholem 

v roce 2026, který představuje více než 19% navýšení osob oproti roku 2016 – v absolutních hodnotách 

se jedná o navýšení o více než 4 000 osob (viz graf 8). 

Graf 8 - Projekce počtu obyvatel Zlínského kraje (bez migrace) ve věkové skupině 15-18letých. Období 

trvání projektu KAP je vyznačeno barevným pruhem. 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Vývoj ve vztažené věkové jednotce 19-21letých (viz graf č. 9) se dostane na pomyslné demografické 

dno. V úvodu období dojde k poklesu osob o 1 653, což představuje asi 9 % jednotky, následně se 
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Je potřeba dodat, že vývoj tohoto agregátu jen symbolicky, oproti předešlým věkovým skupinám, 

vyjadřuje možný zájem o účast na vyšším odborném vzdělávání nebo vysokoškolském vzdělávání, 

neboť osoby v ní obsažené, už neplní zákonnou školní docházku ani v současné době na trhu práce 

běžně požadované střední vzdělání. 

Graf 9 - Projekce počtu obyvatel Zlínského kraje (bez migrace) ve věkové skupině 19-21letých. Období 

trvání projektu KAP je vyznačeno barevným pruhem 

 

Zdroj: ČSÚ 

Celkový „školní“ kontingent počátečního vzdělávání 

Hodnoty uvedené v grafu č. 10 dávají souhrnný přehled o stálém snižování počtu osob, které jsou 

potenciálními účastníky především primárního a sekundárního vzdělávání, v menší míře také vyššího 

odborného vzdělávání, a poukazují na celostátní trend „stárnutí populace“ i ve Zlínském kraji. Tento 

vývojový trend není v kraji, na rozdíl od některých regionů, ani v minimální výši vyrovnáván migrací. 

Názorný přehled o podílu dílčích věkových segmentů na tomto vývoji poskytuje graf č. 11. 

Graf 10 - Projekce počtu obyvatel Zlínského kraje (bez migrace) ve věkové skupině 3-21letých. Období 

trvání projektu KAP je vyznačeno barevným pruhem. 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf 11 - Složení obyvatelstva Zlínského kraje v daných věkových segmentech v letech 2013-2022  

 

Zdroj: ČSÚ 
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Na tomto stupni vzdělávání je ve sledovaném období demografický vývoj ve fázi očekávaného 
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být optimalizace výkonů škol při respektování disponibilních zdrojů osob vstupujících do tohoto stupně 

vzdělávání na jedné straně a zachování žádoucího spektra oborů vzdělání v návaznosti na potřeby či 

požadavky trhu práce na straně druhé, při současném zachování jejich územní dostupnosti. V závěru 

období, kterým se zabývá tento dokument, dojde k nárůstu poštu žáků na SŠ, který bude podle 

předpokladů dále stoupat. Lze tedy vyvodit závěr, že školy i zřizovatelé mají poměrně dostatek času na 

přípravu na uvedenou situaci. Relativně dlouhé období setrvání na demografickém dně (spojené 

s vysokými ekonomickými náklady na udržení škol) pravděpodobně přinese nová efektivní řešení pro 

skladbu vzdělávací struktury v kraji. 

Vyšší odborné vzdělávání 

Na rozdíl od předchozího stupně vzdělávání, který si už prošel fází hluboké recese, bude vyšší 

odborné vzdělávání postupně dopadat na dno demografického potenciálu určeného pro studium 

vyšších odborných škol. Připočteme-li k tomu vyšší atraktivitu vysokoškolského studia, jehož cílovou 

skupinu majoritně tvoří identický věkový agregát, dá se předpokládat, až na specifické výjimky škol či 

oborů, že si vyšší odborné vzdělávání projde v deklarovaném období svou nejhlubší krizí od počátku 

svého vzniku. 

 

2.2 Odvětvová struktura hospodářství 

2.2.1 Odvětvová struktura ekonomických subjektů podle klasifikace CZ-NACE1 

Nejvýznamnější odvětví v kraji zachycuje graf č. 12. Jsou v něm uvedeny relativní počty 

ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou ve Zlínském kraji za rok 2015. Zahrnuty naopak nejsou 

subjekty, jejichž převažující činnost podle CZ-NACE nebyla zjištěna. Nejvíce zastoupenou kategorií 

v kraji jsou subjekty zabývající se obchodní činností (19 % - G), což odpovídá také datům za celou ČR 

(20 %). O čtyři procentní body častěji oproti celorepublikovým údajům (14 %) jsou v kraji zastoupeny 

průmyslové podniky (18 %). V průmyslu Zlínského kraje mají výrazné zastoupení především podniky 

zpracovatelské - zejména gumárenského, plastikářského, elektrotechnického, strojírenského, 

kovodělného, chemického a potravinářského zaměření. Metodika ČSÚ kategorii průmyslu (B-E) dále 

nerozlišuje a zahrnuje tedy také například těžbu a dobývání, které jsou na území kraje zastoupeny 

minimálně, ale současně obsahuje zpracovatelský průmysl, který v kraji zaujímá významné místo. 

Výše uvedené sekce obchodu (G), průmyslu (B-E), spolu se sekcemi stavebnictví (F) a profesními, 

vědeckými a technickými činnostmi (M) tvoří nadpoloviční většinu ekonomicky aktivních subjektů v kraji. 

Sekce stavebnictví je přitom na Zlínsku zastoupena podobně (15 %) jako v celé ČR (13 %). Opačně je 

                                                      
 

1 Sekce podle CZ-NACE: A – Zemědělství, lesnictví a rybářství; B – Těžba a dobývání; C – Zpracovatelský průmysl; D – Výroba 
a rozvod elektřiny, plynu, tepla; E – Zásobování vodou; F – Stavebnictví; G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel; H – Doprava a skladování; I – Ubytování, stravování a pohostinství; J – Informační a komunikační činnosti; 
K – Peněžnictví a pojišťovnictví; L – Činnosti v oblasti nemovitostí; M – Profesní, vědecké a technické činnosti; N – 
Administrativní a podpůrné činnosti; O – Veřejná správa a obrana; P – Vzdělávání; Q – Zdravotní a sociální péče; R – Kulturní, 
zábavní a rekreační činnosti; S – Ostatní činnosti; T – Činnosti domácností; U – Činnosti exteritoriálních organizací 
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tomu v případě profesních, vědeckých a technických činností, jejichž zastoupení činí v kraji 12 % a 

v celé ČR 14 %. 

Graf 12 - Odvětvová struktura ekonomických subjektů (se zjištěnou aktivitou) podle CZ-NACE 

ve Zlínském kraji v roce 2015 

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty 

 

Graf 13 - Nejčastěji zastoupené ekonomické subjekty (se zjištěnou aktivitou) podle převažující činnosti 

CZ-NACE ve Zlínském kraji – vývoj v letech 2010-2015 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Z výše uvedeného grafu č. 13 je patrné, že pouze v sekci A – Zemědělství, lesnictví, rybářství, 

můžeme v počtech ekonomických subjektů sledovat rostoucí tendenci oproti letům 2010-2011. 

V ostatních odvětvích počty ekonomických subjektů stagnují, popřípadě se mírně zvyšují, ale 

nedosahují úrovně z let 2010-2011. 

 

2.2.2 Klíčoví zaměstnavatelé ve Zlínském kraji 

V roce 2015 bylo ve Zlínském kraji registrováno celkem 140 175 ekonomických subjektů (z toho 

72 457 ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou). Z celkového počtu ekonomických subjektů 

představovali 72 % živnostníci, 7 % osoby se svobodným povoláním a 10 % připadlo na obchodní 

společnosti. V ekonomice Zlínského kraje zaujímají významné místo drobní podnikatelé, kteří 

zaměstnávají méně než 10 osob. Tato skupina činí 79 % ze všech ekonomických subjektů se zjištěnou 

aktivitou. 

Tabulka 3 - Ekonomické subjekty (se zjištěnou aktivitou) podle počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji 

Počty zaměstnanců 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem 66 543 72 240 70 543 72 808 75 598 77 018 74 501 73 096 72 457 

v tom neuvedeno 15 907 13 959 11 416 12 480 14 647 17 208 15 385 13 045 12 197 

 bez zaměst. 35 481 42 950 44 199 45 436 46 241 45 435 45 203 46 163 46 449 

 
1 až 9 11 575 11 727 11 405 11 477 11 358 11 211 10 831 10 796 10 707 

 10 až 49 2 763 2 783 2 738 2 652 2 611 2 453 2 381 2 375 2 384 

 50 až 249 715 720 683 654 638 609 600 604 609 

 
250 a více 102 101 102 109 103 102 101 113 111 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní výpočty 

 

Podle údajů ČSÚ působilo v roce 2015 ve Zlínském kraji 111 ekonomických subjektů s více než 250 

zaměstnanci. Níže uvedená tabulka je výběrem 25 největších zaměstnavatelů v kraji. 

Tabulka 4 - Výběr největších zaměstnavatelů podle počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji 

Název ekonomického subjektu Sídlo Počet zam. Převažující předmět činnosti 

Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice 3000-3999 Výroba pneumatik 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín 2500-2999 Ústavní zdravotní péče 

Česká zbrojovka Uherský Brod 1500-1999 Výroba zbraní a střeliva 

ON SEMICONDUCTOR CZECH 
REPUBLIC, s.r.o. 

Rožnov p. Rad. 1500-1999 Výroba elektronických součástek 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště 1500-1999 Ústavní zdravotní péče 

AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s. Kunovice 1000-1499 Výroba letadel 

DEZA, a.s. Valašské Meziříčí 1000-1499 
Výroba základních organických 
chemických látek 

Fatra, a.s. Napajedla 1000-1499 Výroba plastových výrobků 

MP Krásno, a. s. Valašské Meziříčí 1000-1499 Výroba masných výrobků 

Slovácké strojírny a.s. Uherský Brod 1000-1499 
Výroba kovových konstrukcí a 
kovodělných výrobků 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlín 1000-1499 Terciární vzdělávání 

Austin Detonator s.r.o. Vsetín 500-999 Výroba výbušnin 

BAŤA, akciová společnost Zlín 500-999 
Maloobchod s obuví a koženými 
výrobky 
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ContiTrade Services s.r.o. Otrokovice 500-999 
Velkoobchod s díly a příslušenstvím 
pro motorová vozidla 

EUROTEC, k. s. Uherský Ostroh 500-999 
Výroba elektrického zařízení pro 
motorová vozidla 

Gumárny Zubří, akciová společnost Zubří 500-999 Výroba pryžových výrobků 

Hamé s.r.o. Kunovice 500-999 
Výroba masných a potravinářských 
výrobků 

INDET SAFETY SYSTEMS a.s. Vsetín 500-999 Výroba výbušnin 

Kroměřížská nemocnice a. s. Kroměříž 500-999 Ústavní zdravotní péče 

TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín 500-999 Výroba kovoobráběcích strojů 

TES VSETÍN s. r. o. Vsetín 500-999 
Výroba elektrických motorů, 
generátorů a transformátorů 

TON a.s. Bystřice p. Host. 500-999 Výroba nábytku 

Vsetínská nemocnice a.s. Vsetín 500-999 Ústavní zdravotní péče 

WOCO STV s.r.o. Vsetín 500-999 
Výroba dílů a příslušenství pro 
motorová vozidla 

Zdroj: Online databáze firem HBI 

Pozn. k tabulce: Mezi další významné zaměstnavatele v regionu, kteří však nemají sídlo na území kraje, 

můžeme zařadit např. výrobní podniky MITAS, a.s. a AVX Czech Republic, s.r.o. 

 
Graf 14 - Zaměstnaní podle tříd klasifikace zaměstnání ve Zlínském kraji a ČR (v %) 

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) 
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2.3 Vzdělávací systém 

2.3.1 Síť škol a školských zařízení  

Zlínský kraj nabízí rozsáhlou síť škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V současné době se na 

území kraje působí celkem 604 škol a školských zařízení, největšími zřizovateli jsou obce (457 subjektů) 

a Zlínský kraj (99 subjektů). Následují soukromí zřizovatelé (36 subjektů), církev (8 subjektů) a stát (4 

subjekty).  

Obce jsou zřizovateli 457 školských příspěvkových organizací: 

 204 mateřských škol, 

 134 základních škol, 

 93 mateřských a základních škol, 

 3 základních uměleckých škol, 

 2 plaveckých škol, c 

 21 domů dětí a mládeže nebo středisek volného času. 

Zlínský kraj je zřizovatelem 99 školských příspěvkových organizací:  

 46 středních škol, z toho součástí 7 subjektů je zároveň vyšší odborná škola a součástí 

4 subjektů je jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

 1 konzervatoře, 

 18 základních a mateřských škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 12 dětských domovů, 

 20 základních uměleckých škol, 

 1 pedagogicko-psychologické poradny, 

 1 plavecké školy. 

Síť škol a školských zařízení a jejich vzdělávací nabídka je ve Zlínském kraji nastavena tak, aby 

umožňovala územní dostupnost v maximální míře oborové nabídky. Přehled o druzích škol a školských 

zařízeních ve Zlínském kraji a jejich zřizovatelích přináší tabulka č. 5: 

Na území Zlínského kraje dále působí 3 vysoké školy, které prostřednictvím vzdělávací činnosti, 

tvůrčí činnosti a přímého společenského a odborného působení napomáhají budování demokratické, 

otevřené, tolerantní, soudržné, vzdělané a kulturní společnosti, stejně jako konkurenceschopnosti 

regionu a rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích.  
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Tabulka 5 - Přehled škol a školských zařízení ve Zlínském kraji roztříděných podle zřizovatele (stav 

k 1. 1. 2016) 

 
kraj stát obec církev soukromý celkem 

mateřská škola 0 0 204 0 10 214 

mateřská škola a základní 
škola 

5 0 93 1 2 101 

mateřská škola, základní 
škola a střední škola 

1 1 0 0 0 2 

základní škola 12 0 134 3 2 151 

základní škola a střední 
škola 

1 0 0 0 0 1 

střední škola 35 0 0 3 9 47 

střední škola a jazyková 
škola s právem SJZ 

3 0 0 0 2 5 

střední škola a středisko 
praktického vyučování 

0 0 0 0 1 1 

střední škola a vyšší 
odborná škola 

6 1 0 0 1 8 

střední škola, vyšší 
odborná škola a jazyková 
škola s právem SJZ 

1 0 0 0 0 1 

vyšší odborná škola 0 0 0 0 2 2 

středisko praktického 
vyučování 

0 0 0 0 1 1 

konzervatoř 1 0 0 0 0 1 

dětský domov 8 0 0 0 0 8 

dětský domov, mateřská 
škola, základní škola a 
střední škola 

4 1 0 0 0 5 

výchovný ústav, středisko 
výchovné péče, základní 
škola a střední škola 

0 1 0 0 0 1 

výchovný ústav a střední 
škola 

0 0 0 0 0 0 

základní umělecká škola 20 0 3 0 6 29 

plavecká škola 1 0 2 0 0 3 

dům dětí a mládeže nebo 
středisko volného času 

0 0 21 1 0 22 

pedagogicko-
psychologická poradna a 
zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

1 0 0 0 0 1 

celkem 99 4 457 8 36 604 

Zdroj: OŠMS, KÚ Zlínského kraje 
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2.3.2 Struktura a poptávka po oborech vzdělání  

Struktura oborů 

Vzdělávací nabídka oborů, které jsou vyučovány ve Zlínském kraji na středních a vyšších odborných 

školách, je zastoupena všemi skupinami oborů, které mají návaznost na regionální trh práce. 

Zastoupeny nejsou pouze skupiny 21 – Hornictví, hornická geologie, hutnictví a slévárenství a 37 – 

Doprava a spoje, 61 – Filozofie a teologie, 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport a 91 – Teorie 

vojenského umění. 

Základní přehled o struktuře oborové nabídky lze najít v tabulce č. 6, kde jsou uvedeny počty žáků 

a studentů v jednotlivých skupinách oborů.  
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Tabulka 6 - Počet žáků a studujících v hlavních skupinách oborů vzdělání a v jednotlivých druzích škol 

ve Zlínském kraji ve školním roce 2015-2016 

Zdroj: MŠMT 

Nejvyšší počty žáků vykazuje skupina 79 – Obecná příprava (cca třetina všech žáků). Výrazné 

zastoupení mají dále skupiny oborů 23 – Strojírenství a strojírenská výroba, 63 – Ekonomika 

Hlavní skupiny oborů vzdělání 

Školy – skupiny oborů vzdělání 

C
e
lk

e
m

 

VOŠ 
Gym-
názia 

Střední školy OU a PrŠ 

Dosažené vzdělání N K M L0 L5 H E C  
16 - Ekologie a ochrana 
životního prostředí   83      83 

18 - Informatické obory   666      666 

23 - Strojírenství a 
strojírenská výroba   846 886 61 1 216 51  3 060 

26 - Elektrotechnika, 
telekomunikační a výpočetní 
technika 

31  329 375 56 477 14  1 282 

28 - Technická chemie a 
chemie silikátů   125 23 10 89   247 

29 - Potravinářství a 
potravinářská chemie 

62  77   324 36  499 

31 - Textilní výroba a 
oděvnictví      17   17 

32 - Kožedělná a obuvnická 
výroba a zpracování plastů   48      48 

33 - Zpracování dřeva a 
výroba hudebních nástrojů   27  16 130 28  201 

34 - Polygrafie, zpracování 
papíru, filmu a fotografie    178  54 14  246 

36 - Stavebnictví, geodézie a 
kartografie   708  36 413 62  1 219 

39 - Speciální a 
interdisciplinární obory    95  52   147 

41 - Zemědělství a lesnictví   178   354 89  621 

43 - Veterinářství a veterinární 
prevence   356      356 

53 - Zdravotnictví 301  731   67   1 099 

63 - Ekonomika a 
administrativa 

103  1 971      2 074 

64 - Podnikání v oborech 
odvětví     767    767 

65 - Gastronomie, hotelnictví a 
turismus 

36  588 190 55 775 81  1 725 

66 - Obchod    144  68 64  276 

68 - Právo, právní a 
veřejnosprávní činnost 

329  664      993 

69 - Osobní a provozní služby    159 25 357   541 

72 - Publicistika, knihovnictví 
a informatika   33      33 

75 - Pedagogika, učitelství a 
sociální péče 

129  747    43  919 

78 - Obecně odborná příprava   229      229 

79 - Obecná příprava          

z toho 79 - Gymnázium 4leté  3 767       3 767 

z toho 79 - Gymnázium 6leté  444       444 

z toho 79 - Gymnázium 8leté  2 873       2 873 

82 - Umění a užité umění 173  536 157  13   879 

Praktická škola jednoletá        12 12 

Praktická škola dvouletá        26 26 

Celkem 1 030 7 084 8 942 2 207 1 026 4 406 482 61 25 238 
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a administrativa, 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus, 26 – Elektrotechnika, telekomunikační 

a výpočetní technika a 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie. Uvedené skupiny společně představují 

dvě třetiny, přesně 67 % všech žáků a studujících ve Zlínském kraji.   

Následují skupiny oborů 53 – Zdravotnictví, 75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče, 64 – 

Podnikání v oborech, odvětví, 82 – Umění a užitá umění a 18 – Informatické obory.  

Vyšší odborné vzdělání 

Na vyšších odborných školách (obory vzdělání N) je nejvíce studentů ve skupinách oborů 68 – Právo, 

právní a veřejnosprávní činnost, 53 – Zdravotnictví a 75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče. 

Studující v těchto skupinách oborů (celkem 759 studentů) tvoří 73 % z celkového počtu studentů na 

VOŠ ve Zlínském kraji. Oborovou nabídku vyššího odborného vzdělávání Zlínského kraje dále doplňují 

tyto skupiny: 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 29 – Potravinářství 

a potravinářská chemie, 63 – Ekonomika a podnikání, 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus a 82 – 

Umění a užité umění. 

Graf 15 - Počty studentů VOŠ podle oborových skupin ve školním roce 2015-2016

 

Zdroj: Statistiky MŠMT k 30. 9. 2015 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou  

V tabulce jsou uvedeny počty žáků středních škol všech zřizovatelů v jednotlivých formách 

vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou (v závorce meziroční rozdíl mezi školním rokem 

2015-2016 a 2014-2015). 
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Tabulka 7 - Počty žáků v jednotlivých formách a oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou 

všech zřizovatelů k 30. 9. 2015 

Počet žáků celkem (včetně konzervatoře) 

24 381 (-241) 

Denní forma vzdělávání ukončená maturitní zkouškou 
Ostatní formy 

vzdělávání ukončené 
maturitní zkouškou 

18 557 (-35) 702 (-109) 

bez nástavbového studia nástavbové studium bez NS NS 

17 931 

628 (-30) 

302 (-45) 400 (-64) 

gymnaziální obory obory M obory L0 

7 084 (-25) 8 704 (-34) 

2 143 
(+54) 

4leté 6leté 8leté lycea ostatní 
obory 

Podnikání 
ostatní 

3 767 
(+20) 

444 
(+4) 

2 873 
(-49) 

229 
(-200) 

8 475 
(+166) 

398 (-45) 
228 

(+15) 

Zdroj: MŠMT 

Střední vzdělání s výučním listem 

V tabulce jsou uvedeny počty žáků středních škol všech zřizovatelů v jednotlivých formách 

vzdělávání v oborech ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem (v závorce meziroční rozdíl 

mezi školním rokem 2015-2016 a 2014-2015). 

Tabulka 8 - Počty žáků v jednotlivých formách a oborech středního vzdělávání s výučním listem všech 

zřizovatelů k 30. 9. 2015 

Počet žáků celkem (včetně konzervatoře) 

24 381 (-241) 

Denní forma vzdělávání ukončená výučním listem 
Ostatní formy vzdělávání 
ukončené výučním listem 

4 813 (-105) 

75 (+12) Obory H Obory E 

4 331 (-24) 482 (-81) 

Zdroj: MŠMT 

Z celkového počtu žáků 24 381 se 20 % vzdělává v oborech ukončených výučním listem (celkem 4 

888 žáků). Zbývající 1 % tvoří žáci vzdělávající se v oborech C – střední vzdělání. 

Střední vzdělání 

V oborech skupiny C – střední vzdělání se vzdělávají žáci výhradně v oborech Praktická škola 

jednoletá (celkem 12 žáků, tj. 20 %) a Praktická škola dvouletá (celkem 49 žáků, tj. 80 %). 

Přehled o naplněnosti jednotlivých středních škol zřizovaných Zlínským krajem v posledních 10 

školních rocích vykresluje tabulka 9, která zároveň ukazuje i optimalizační kroky v tomto období. 
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Tabulka 9 - Vývoj počtu žáků na školách zřizovaných Zlínským krajem od školního roku 2006-2007 – jen denní forma vzdělávání; Zdroj: MŠMT 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

UH 1 Gymnázium Uherské Hradiště 978 984 977 977 969 950 936 923 915 926 

ZL 2 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 911 936 946 942 936 928 927 927 912 917 

UH 3 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 563 562 1068 1062 1200 1105 1024 923 911 868 

UH 4 Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště (od 1. 7. 2010) 228 219 214 218  

UH 5 SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště (od 1. 1. 2008) 580 542  

ZL 6 Střední průmyslová škola Zlín 1157 1164 1 137 1114 1072 1007 932 865 853 848 

UH 7 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 565 548 522 511 478 453 817 739 702 705 

UH 8 SOŠ technická Uherské Hradiště (od 1. 1. 2012) 526 513 500 497 467 402  

VS 9 Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a VOŠZ Vsetín 758 784 785 754 716 663 625 772/86 719/79 703/68 

VS 10 Střední zdrav. škola a VOŠ zdravotnická Vsetín (od 1. 7. 2013) 222/85 216/101 218/97 224/104 223/103 228/87 202/86  

ZL 11 Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín 725 728 717 714 715 706 705 699 685 681 

ZL 12 Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín 728 942 899 839 737 701 577 561 595 680 

ZL 13 Střední průmyslová škola technologická Zlín (od 1. 1. 2007) 212  

KM 14 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 818 793 919 893 830 882 789 725 692 661 

KM 15 Střední škola obchodu a gastronomie Koryčany (od 1. 1. 2011) 243 234 186 175 123  

KM 16 Odborné učiliště a Praktická škola Kroměříž (od 1. 7. 2008) 112 115  

VS 17 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 784 797 853 892 885 1040 896 733 706 641 

VS 18 Střední škola obchodu a služeb Vsetín (od 1. 7. 2011) 381 355 345 331 323  

VS 19 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 821 809 818 815 839 814 743 717 670 628 

UH 20 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 636 692 750 762 723 858 754 681 607 611 

UH 21 Střední odborná škola Uherský Brod (od 1. 7. 2011) 234 235 230 221 207  

VS 22 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radhoštěm 855 851 821 818 787 724 668 630 617 601 

KM 23 Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 759 733 733 713 646 616 597 642 597 585 

KM 24 Gymnázium Kroměříž 592 593 593 595 593 582 568 571 530 534 

UH 25 Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod 708 712 707 709 670 634 608 569 545 513 

ZL 26 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 339 339 339 344 343 333 589 499 479 500 

ZL 27 Střední odborná škola Slavičín (od 1. 1. 2012) 454 423 411 409 366 304  

VS 28 ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí 1068 1011 914 838 747 633 532 500 456 478 

UH 29 Obchodní akademie, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště 476/147 474/154 474/145 474/159 472/160 461/151 468/174 466/191 445/172 454/132 

ZL 30 Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín 478/203 474/201 503/181 501/200 500/185 485/159 452/119 453/103 442/77 454/82 
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ZL 31 Střední průmyslová škola Otrokovice 1141 1052 949 893 833 701 599 586 505 442 

ZL 32 Střední odborná škola Otrokovice (od 1. 9. 2013) 318 314 321 301 269 230 183  

ZL 33 Střední škola oděvní a služeb Vizovice 593 580 568 546 525 492 440 413 404 425 

KM 34 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 475 475 475 468 459 454 431 406 420 409 

VS 35 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 548/47 541/41 538/22 540/45 538/61 522/78 487/76 443/75 419/54 405/31 

VS 36 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 460 458 453 449 451 440 417 407 397 400 

VS 37 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 500 489 492 490 456 443 428 400 402 394 

VS 38 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 448 443 444 442 377 317 291 280 327 387 

KM 39 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 353 357 356 353 353 354 353 351 358 356 

UH 40 Střední odborné učiliště Uherský Brod 481 472 452 472 480 446 421 393 343 353 

UH 41 SŠ - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 271 275 287 294 288 312 287 314 337 341 

ZL 42 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 479 474 409 407 407 452 444 406 385 331 

ZL 43 Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka (od 1. 7. 2011) 144 138 115 113 115  

ZL 44 Gymnázium Otrokovice 414 407 407 410 375 355 324 296 290 302 

ZL 45 Střední odborná škola Luhačovice 437 425 417 416 387 363 340 301 281 275 

UH 46 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 237 240 240 235 253 264 278 291 283 271 

ZL 47 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín 231/48 230/55 235/78 232/100 233/124 240/154 239/164 239/171 249/174 263/162 

VS 48 SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 267 280 280 276 245 223 206 194 222 245 

KM 49 VOŠ pedagog. a soc. a Střední pedagog. škola Kroměříž 231/166 231/180 235/165 240/176 240/180 238/156 234/179 233/180 228/172 238/129 

ZL 50 Gymnázium Valašské Klobouky 433 429 443 440 398 371 323 283 257 225 

ZL 51 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 250 272 269 288 263 268 247 246 219 209 

KM 52 Obchodní akademie Kroměříž 368 361 366 356 322 280 230 173 172 174 

KM 53 Střední zdravotnická škola Kroměříž 214 209 207 221 225 223 189 173 151 153 

VS 54 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 262 213 193 182 181 168 166 146 155 153 

KM 55 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 519 485 585 481 427 357 343 230 155 126 

KM 56 Střední odborná škola Holešov (od 1. 1. 2012) 194 192 180 184 153 106  

KM 57 SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem (od 1. 9. 2008) 239 199  

VS 58 Odborné učiliště Kelč 117 117 120 133 139 141 129 122 114 91 

KM 59 VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž 124/66 121/61 105/50 103/48 107/53 98/50 88/47 76/43 72/39 77/30 

KM 60 Odborné učiliště a ZŠ praktická Holešov (jen žáci OU) 93 93 73 94 94 92 80 85 85 64 

CELKEM střední školy 28 752 28 350 27 793 27 401 26 160 24 459 22 606 21 082 20 308 20 097 

CELKEM vyšší odborné školy 762 793 738 832 866 835 845 849 767 634 
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Tabulka 10 - Vývoj počtu žáků na školách jiných zřizovatelů ve Zlínském kraji od školního roku 2009-2010 – zahrnuje všechny formy studia; Zdroj: MŠMT, data získaná OŠMS 

  Název školy Zřizovatel 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

KM 1 Arcibiskupské gymnázium Kroměříž církev 449 435 451 443 464 488 472 

UH 2 Církevní střední odborná škola, Bojkovice církev 36 43 49 66 71 69 70 

UH 3 Stojanovo gymnázium, Velehrad církev 198 147 134 136 165 211 240 

VS 4 
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské 
Meziříčí (jen žáci SŠ) 

MŠMT ČR 88 83 101 91 85 85 87 

KM 5 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově MV ČR 423 471 467 521 554 510 540 

UH 6 Soukromá střední škola, s. r. o. (Uherské Hradiště) soukromý 160 160 132 120 97 78 82 

UH 7 
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, s. r. o. (Kunovice) 

soukromý 384 278 184 145 115 155 143 

KM 8 Střední odborná škola Stratil s. r. o. soukromý 345 193 83 18 0 0 0 

ZL 9 
Střední odborná škola ochrany osob a majetku Karviná s. r. o.  (detaš. pracoviště 
Zlín) 

soukromý nejsou údaje 93 69 88 92 93 101 

ZL 10 Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s. r. o. soukromý 2 3 2 4 0 1 0 

KM 11 Střední odborné učiliště nábytkářské - KORYNA s. r. o. soukromý 48 60 61 45 0 0 0 

VS 12 Střední škola cestovního ruchu a JŠ s právem SJZ, s. r. o. (Rožnov pod Radhoštěm) soukromý 196 140 115 103 124 131 146 

ZL 13 Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. soukromý 0 0 0 0 30 90 144 

ZL 14 Střední škola hotelová Zlín, s. r. o. soukromý 196 201 193 171 122 112 110 

VS 15 Střední škola KOSTKA s. r. o. (Vsetín) soukromý 426 432 454 466 504 527 540 

UH 16 Střední škola letecká s. r. o. (Kunovice) soukromý 125 130 144 141 145 165 164 

UH 17 Střední škola MESIT, o. p. s. (Uherské Hradiště) soukromý 519 470 457 347 363 344 318 

ZL 18 Střední škola obchodně technická s. r. o. (Zlín) soukromý 468 464 406 404 361 345 334 

ZL 19 Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o. soukromý 176 203 223 212 204 240 227 

KM 20 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s. r. o. (Kroměříž) soukromý 689 591 472 361 263 188 189 

UH 21 Střední škola služeb, s. r. o. (Uherské Hradiště) soukromý 320 319 287 257 257 215 212 

ZL 22 Vyšší odborná škola filmová soukromý 58 47 16 0 0 0 0 

UH 23 Vyšší odborná škola právní, s. r. o. (Kunovice) soukromý 92 55 25 13 0 0 0 

ZL 24 Zlínská soukromá Vyšší odborná škola umění, o. p. s. soukromý 59 53 51 45 46 48 39 



 

27 

Otázkou poptávky po oborech vzdělávání se zabývají dva následující grafy (graf č. 16, 17). Hodnoty 

obsažené v obou grafech popisují zájem o obory vzdělávání na středních školách, který vychází 

z přihlášek na střední školy, jak je zaznamenal Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK, bez ohledu na 

výsledek přijímacího řízení a toho, zda žák ke studiu nastoupil. 

Absolutní prvenství v počtu přihlášek pro školní rok 2016-2017 jak mezi maturitními obory, tak 

zakončenými výučním listem má poptávka po oboru Gymnázium. Druhým čtyřletým maturitním oborem 

v pořadí je Obchodní akademie, po kterém je pouze pětinová poptávka ve srovnání s prvním v pořadí. 

Další v pořadí čtyřletých maturitních oborů jsou Bezpečnostně právní činnost, Strojírenství 

a Zdravotnický asistent. Na konci žebříčku poptávaných oborů jsou vesměs obory s uměleckým 

zaměřením. 

U oborů zakončených výučním listem je nejžádanějším oborem Obráběč kovů, následovaný obory 

Kuchař-číšník, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik a Kadeřník. Na konci žebříčku 

žádaných oborů jsou zejména obory skupiny E. 
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Graf 16 - Počet přihlášených ke studiu na střední škole ve školním roce 2016-2017 v oborech 
zakončených maturitní zkouškou v denní formě vzdělávávní bez ohledu na výsledek přijímacího řízení 

 

Zdroj: OŠMS, KÚ Zlínského kraje 
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Graf 17 - Počet přihlášených ke studiu na střední škole ve školním roce 2016-2017 v oborech 
zakončených výučním listem v denní formě vzdělávání bez ohledu na výsledek přijímacího řízení 

 

Zdroj: OŠMS, KÚ Zlínského kraje 
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 Téměř třetina žáků (28,7 %) má zájem pokračovat v denním studiu na střední škole v oboru 

Gymnázium, ať 4-leté, 6-leté nebo 8-leté (3 200 přihlášek). 

 Nejžádanějším odborným a zároveň technickým oborem na střední škole ukončeném maturitní 

zkouškou je Strojírenství (451 přihlášek). 

 Nejžádanějším přírodovědným maturitním oborem je Veterinářství (228 přihlášek). 

 Zájem o technické a přírodovědné maturitní obory je 28,2 % z celkového počtu přihlášek na 

obory s maturitou. 

 Nejžádanějším technickým oborem ukončeným výučním listem je Obráběč kovů (328 

přihlášek), který je zároveň nejžádanějším učebním oborem. 

 Nejžádanějším přírodovědným oborem zakončeným výučním listem je Zemědělec-farmář (33 

přihlášek), avšak je až 16. oborem v pořadí. 

 Zájem o technické a přírodovědné učební obory je 65,0 % z celkového počtu přihlášek na obory 

ukončené výučním listem. 

 Celkový zájem o technické a přírodovědné obory je 36,2 % z celkového počtu přihlášek na 

střední školy v denním studiu. 

Vývoj rozložení poměru žáků v jednotlivých typech studia ukazuje graf č. 18. Z něj vyplývá, že vývoj 

v oborech vzdělávání zakončených výučním listem je stabilní – poměr počtu žáků je téměř neměnný. 

Naopak u oborů zakončených maturitní zkouškou je evidentní odliv žáků z oborů zaměřených na určitou 

odbornost do oborů všeobecně vzdělávacích.  

Graf 18 - Vývoj poměrného zastoupení žáků v jednotlivých typech oborů vzdělávání (k 30. 9. daného 

roku, denní studium bez NS, konzervatoře a oborů SV)

 

Zdroj: MŠMT, vlastní výpočty 
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2.3.3 Rozvojové priority v oblasti vzdělávání na území kraje 

2.3.3.1 Rozvojové priority kraje a jejich průmět do oblasti vzdělávání  

Rozvojové priority Zlínského kraje v oblasti vzdělávání jsou primárně stanoveny v Dlouhodobém 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016. Následující tabulka přináší 

přehled cílů a opatření, která jsou v něm stanovena.  

Vazby na jednotlivá témata KAP jsou zaznamenaná v posledním sloupci tabulky. Pokud v tomto 

sloupci není označeno téma, jedná se o opatření, které nemá přímou vazbu na témata, kterými se KAP 

zabývá, ale je prioritou kraje. 

Tabulka 11 - Přehled cílů a opatření pro oblast vzdělávání, které stanovuje DZ ZK 2016 

Cíl Opatření Téma2 

Zavádění systémů kvality a 
hodnocení škol a školských 
zařízení. 

Vytvářet a využívat vlastní evaluační systémy jako 
součást komplexního systému evaluace škol. 

 

Zvyšování základních 
kompetencí žáků a studentů. 

Vytvářet vhodné podmínky a aktivity vedoucí ke 
zvyšování kompetencí žáků a studentů v podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě. 

A 

Vytvářet vhodné podmínky a aktivity vedoucí ke 
zvyšování kompetencí žáků a studentů ve čtenářské a 
matematické gramotnosti. 

I, J 

Rozvoj školských poradenských 
služeb. 

Nadále rozvíjet a zkvalitňovat služby školských 
poradenských zařízení. 

F 

Rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství. D 

Ve spolupráci se zřizovateli 
mateřských škol a vzdělávacími 
institucemi v kraji zaměřenými na 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků zvyšovat dostupnost 
a kvalitu předškolního 
vzdělávání. 

Podporovat snahu zřizovatelů mateřských škol 
efektivně nastavit kapacity mateřských škol jimi 
zřizovaných v místech, ve kterých se projeví nárůst 
dětí a tím zajistit dětem dostupnost jejich předškolního 
vzdělávání. 

 

Metodicky pomáhat ředitelům a zřizovatelům 
mateřských škol v případě zavedení posledního 
ročníku mateřské školy jako povinného. 

 

Včasnou diagnostikou potíží dítěte v průběhu 
předškolního období eliminovat odklady povinné školní 
docházky. 

 

Podporovat prvky polytechnické výchovy ve 
vzdělávání v mateřských školách. 

B 

Inovace cílů a obsahu základního 
vzdělávání v souladu se 
současnými trendy vývoje 
společnosti a s revidovaným RVP 
ZV. 

Prostřednictvím rozvoje profesních kvalit pedagogů 
zvyšovat kvalitu školy včetně systému její evaluace a 
autoevaluace. 

 

Podpora a zvyšování profesionality vedení škol.  

Podpora zvyšování kvality vzdělávání na druhém 
stupni základní školy. 

 

Vytvářet podmínky pro zlepšení životního stylu žáků.  

Soulad struktury oborového 
portfolia středních škol s 

Zajistit optimální strukturu vzdělávací nabídky 
středních škol pro absolventy základních škol. 

B 

                                                      
 

2 A – Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; B – Podpora polytechnického vzdělávání; C – Podpora 
odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; D – Rozvoj kariérového poradenství; E – Rozvoj škol jako 
center dalšího profesního rozvoje; F – Podpora inkluze; X – Infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ; G – Rozvoj výuky 
cizích jazyků; H – ICT kompetence; I, J – Čtenářská a matematická gramotnost 



 

32 

Cíl Opatření Téma2 

možnostmi uplatnění jejich 
absolventů v praxi. 

Podporovat provázanost oborové nabídky s potřebami 
zaměstnavatelů v kontextu uplatnitelnosti absolventů 
středních škol. 

 

Nadále usilovat o udržení kvality středního vzdělávání 
a efektivní partnerskou spolupráci středních škol se 
zaměstnavateli. 

 

Udržet optimální krajskou síť středních škol.  

Soulad vyššího odborného 
vzdělávání s požadavky na 
uplatnění jejich absolventů v 
praxi. 

V oblasti oborové nabídky vyššího odborného 
vzdělávání reagovat na požadavky praxe s 
přihlédnutím k celkovému vývoji v terciárním 
vzdělávání. 

B 

Optimální vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 

Podporovat vytváření rovných podmínek pro 
vzdělávání všech žáků. 

F 

Zaměřit se na udržení kvality vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

F 

Profesní rozvoj pedagogických 
pracovníků škol a školských 
zařízení. 

Podporovat optimální vzdělávací nabídku v rámci 
DVPP v návaznosti na aktuální potřeby pedagogických 
pracovníků a připravované změny v oblasti vzdělávání. 

E 

Podporovat vzdělávací aktivity směřující ke zkvalitnění 
řízení škol a školských zařízení. 

 

Podpora dalšího vzdělávání pro 
dospělé obyvatele Zlínského 
kraje ve stávajících centrech 
vzdělávání. 

Využít kapacity a možnosti center vzdělávání pro účely 
dalšího vzdělávání. 

E 

Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování kvality 
dalšího vzdělávání. 

E 

Zvyšovat šance na uplatnění 
absolventů středních škol na trhu 
práce. 

Reagovat nabídkou struktury a obsahu oborů 
vzdělávání na požadavky trhu práce ve Zlínském kraji. 

D 

Podporovat atraktivnost výuky technických a 
přírodovědných oborů na základních a středních 
školách. 

B 

Zvyšovat kvalitu vzdělávacího 
procesu v souladu s RVP ZUV. 

Podpořit dokončení zavádění školních vzdělávacích 
programů. 

 

Klást důraz na kvalitu základního uměleckého 
vzdělávání a péče o talenty. 

 

Stabilizovat síť základního uměleckého vzdělávání a 
nenavyšovat kapacity škol. 

 

Zkvalitnění zájmového 
vzdělávání. 

Podporovat kvalitní volnočasové aktivity a programy v 
zařízeních pro zájmové vzdělávání. 

 

Udržet funkční síť školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání. 

 

Zkvalitnit ústavní výchovu dětí v 
nových podmínkách. 

Zkvalitnit preventivně výchovnou péči ve školských 
zařízeních pro výkon ústavní výchovy. 

F 

Spolupracovat se zainteresovanými partnery na 
přípravě transformace a změn v systému péče o 
ohrožené děti. 

F 

Rozvoj mezinárodní spolupráce 
ve školách a školských 
zařízeních. 

Podpora škol a školských zařízení v rozvíjení 
mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. 

 

Aplikace strategie vzdělávací 
politiky v digitálním světě. 

Snižovat nerovnosti ve vzdělávání v oblasti ICT. H 

Podporovat kvalitní výuku a učitele jako klíčový 
předpoklad. 

H 

Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. H 
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Cíl Opatření Téma2 

V oblasti cizích jazyků dosáhnout 
komunikativní kompetence. 

Rozvíjet schopnost uplatnit znalost cizích jazyků v 
reálných situacích. 

G 

Rozvoj znalostí a dovedností 
žáků ve vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj s důrazem na 
environmentální oblast. 

Podpora kvality programů EVVO, prezentace příkladů 
dobré praxe, spolupráce a setkávání subjektů 
zabývajících se environmentálním vzděláváním, 
výchovou a osvětou, vzděláváním pedagogů a lektorů 
v oblasti EVVO. 

B 

Zabezpečení školské linie 
specifické primární prevence v 
oblasti koordinační, koncepční, 
metodické a dotační politiky 
kraje. 

Zapojení institucí do systému účinné primární 
prevence. 

F 

Monitorování, diagnostika a řešení výskytu rizikového 
chování ve školách a školských zařízeních. 

F 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání školních metodiků 
prevence a poskytovatelů preventivních aktivit. 

F 

 

 

2.3.3.2 Rozvojové priority dalších aktérů v území 

Obce 

Nezastupitelnou roli v oblasti předškolního, základního a zájmového vzdělávání hrají obce jako 

zřizovatelé škol a dalších organizací. Vedle menších obcí je na území Zlínského kraje celkem 13 obcí 

s rozšířenou působností. Abychom zohlednili také problematiku školství na úrovni obcí, vyžádali jsme 

si strategické dokumenty obcí s rozšířenou působností a provedli jejich obsahovou analýzu. Zaměřili 

jsme se na jimi definované problémové oblasti, kterým obce deklarují podporu stanovením cílů a 

následně i konkrétních dílčích opatření.  

Nejčastějšími problémovými oblastmi, které jsou zmiňovány ve všech nám dostupných obecních 

strategických dokumentech, jsou: 

 sladění nabídky a poptávky po místech v MŠ a ZŠ, 

 zajištění zdrojů pro rekonstrukce budov a jiných zařízení, pro adekvátní vybavení i běžný 

provoz. 

Dalšími problémovými a následně podporovanými oblastmi, které však nezmiňují všechny nám 

dostupné obecní dokumenty, jsou: 

 podpora zájmového vzdělávání, - uvedeno 4x (nerozlišují školy a školská zařízení DDM) 

 kvalita ve vzdělávání a její zvyšování (při využití moderního materiálně-technického zázemí 

a vybavení škol, snižování počtu žáků ve třídách, vzdělávání pedagogů, podpora výuky 

technických a přírodovědných předmětů, cizích jazyků, finanční gramotnosti, přeshraniční 

výměna zkušeností s novými metodami výuky), - uvedeno 3x 

 nadměrná administrativní zátěž ředitele i pedagogů, - uvedeno 2x 

 integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podpora nadaných dětí, - uvedeno 2x 

 podpora dojíždějícím žákům, - uvedeno 2x 

 prevence rizikového chování a sociálně-patologických jevů, - uvedeno 2x 

 profilace základních škol, - uvedeno 1x 
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 podpora zdravého životního stylu, - uvedeno 1x 

 podpora celoživotního vzdělávání - uvedeno 1x. 

Vysokou administrativní zátěž škol a právní problematiku navrhují některé obce řešit právním 

poradcem nebo asistentem ředitele společným pro všechny školy v obci. Na stejném principu by měl 

v jedné z obcí fungovat také společný školní psycholog. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že zatímco některá klíčová témata KAP se v prioritách na úrovni obcí 

do určité míry odrážejí (podpora technického a přírodovědného vzdělávání, rozvoj škol jako center 

dalšího profesního rozvoje, podpora inkluze, rozvoj výuky cizích jazyků a ICT, finanční gramotnosti), 

jiným tématům není v obecních strategických dokumentech pozornost věnována (podpora 

k  podnikavosti, rozvoj kariérového poradenství, čtenářská gramotnost).  

Jak vyplývá z prostudovaných dokumentů, vedení ve většině obcí považuje za svou hlavní 

odpovědnost zabezpečení efektivního využívání kapacity škol a zajištění zdrojů pro provoz, 

infrastrukturu a investiční vybavení škol. Stanovení dalších problémových oblastí a volba priorit, tak 

zůstává v kompetenci vedení škol. 

Zaměstnavatelé 

Priority zaměstnavatelů je možné vyvozovat ze statistik volných pracovních míst (viz kapitola 2.4.1.3) 

a zároveň jsou ustanoveny v několika dokumentech: 

 Pakt zaměstnanosti, 

 Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby, 

 Sektorová dohoda pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl, 

 Sektorová dohoda pro chemii – Dorost pro chemický průmysl, 

 Dohoda v oblasti strojírenství a letectví. 

Jedná se zejména o priority týkající se přibližování struktury, počtu a kvality absolventů technických 

oborů středního odborného vzdělávání požadavkům regionálního trhu práce, snižování nesouladu mezi 

nabídkou a poptávkou na trhu práce, zkvalitňování nabídky kurzů dalšího vzdělávání, dostupnosti dat 

v oblastech zaměstnanosti a vzdělávání, rozvoje sektoru služeb, medializace průmyslu a jeho 

perspektiv u žáků základních škol, vytvoření soustavy pobídek pro obyvatele kraje k uplatňování se 

v technických profesích, vytvoření podmínek pro efektivní reakce na potřeby zaměstnavatelů v oblasti 

výroby.  

Vysoké školy 

Ve Zlínském kraji působí 2 soukromé vysoké školy (Evropský polytechnický institut, Vysoká škola 

Humanitas v Sosnowci – Fakulta společenských studií ve Vsetíně). Nejvýznamnějším partnerem v 

oblasti vysokoškolského vzdělávání je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. S více než 10 tisíci studenty se 

řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Na šesti fakultách nabízí přírodovědné, technické, humanitní 

i umělecké obory. Univerzita navázala na dlouholetou tradici Fakulty technologické (od r. 1969), z čehož 

vyplývá i významná podpora některých směrů, jako je polymerní inženýrství, chemie nebo automatizace 

a řízení technologických procesů. V dlouhodobém záměru deklaruje univerzita vedle výzkumných cílů 
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také cíl - stát se podnikatelskou univerzitou. Vysoká kvalita absolventů středních škol v přírodovědných 

a technických oborech je tedy jak v zájmu zaměstnavatelů, tak i univerzity. 

Ve vztahu k dalším subjektům v regionu si klade mimo jiné za cíl: 

 Popularizovat výsledky vědy a výzkumu směrem k veřejnosti, zejména budoucím zájemcům 

o studium a vědeckou činnost na UTB, 

 Zvyšovat nabídku a kvalitu kurzů celoživotního vzdělávání, 

 Rozšiřovat vztahy se zaměstnavateli a zapojit je do inovace studijních programů, celoživotního 

vzdělávání a spolupráce v rámci VaV, 

 Zajistit, aby UTB sehrávala významnou roli v rámci metodické podpory vzdělávacích aktivit 

a přípravy pedagogů ve Zlínském kraji na všech stupních vzdělávacího systému, včetně 

inkluzivního vzdělávání. 

Úřad práce 

Významným aktérem na trhu práce v kraji je Úřad práce ČR – krajská pobočka ve Zlíně. Úřad práce 

provádí aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti, realizuje řadu projektů na podporu zaměstnanosti, 

věnuje se rekvalifikacím, poradenským činnostem, podporuje veřejně prospěšné práce a společensky 

účelná pracovní místa. Úřad práce se také podílí na tvorbě důležitých strategických dokumentů kraje 

v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Priority v oblasti zaměstnanosti jsou uvedeny především ve 

strategických dokumentech Ministerstva práce a sociálních věci: 

 Koncepce politiky zaměstnanosti 2013-2020, 

 Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020. 

Regionální vzdělávací centra, soukromé vzdělávací subjekty  

Podpora kvalitní nabídky dalšího vzdělávání je jednou z priorit Zlínského kraje. Ve Zlínském kraji 

působí desítky vzdělávacích subjektů, které umožňují obyvatelům Zlínského kraje, aby si mohli 

v průběhu života doplnit, zvýšit či rozšířit své vzdělání tak, aby dosáhli svého maximálního vzdělávacího 

potenciálu. Formální vzdělávání probíhá ve vzdělávacích institucích, vede k získání uznávaných 

certifikátů a kvalifikací. Neformální vzdělávání a informální učení probíhá u zaměstnavatelů či 

v organizacích zájmového vzdělávání.  

Největší profesní asociací ve vzdělávání dospělých je Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 

která sdružuje instituce vzdělávání dospělých, hájí jejich zájmy a pečuje o jejich rozvoj. Prioritou je 

napomáhat zlepšení podmínek v oboru dalšího vzdělávání dospělých. Vize organizace jsou uvedeny 

v dokumentu: 

 Strategie AIVD ČR. 

Další aktéři v území (nestátní neziskové organizace, církve) 

Nestátní neziskové organizace a církve jsou významnými hráči na území Zlínského kraje. Činnosti 

spolupracujících místních aktérů vedou k pozitivním efektům, vhodně doplňují aktivity samosprávy a 

přispívají k rozvoji oblasti vzdělávání v regionu. Organizace se také podílí se na zvýšení kulturní a 

společenské úrovně života, pracují na zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků, jsou důležitými 
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zaměstnavateli (např. Charita ČR). Jejich rozvojové priority z oblasti primární prevence a EVVO jsou 

uvedeny také v krajských koncepčních dokumentech: 

 Krajský plán prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2015-2017, 

 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2015-2019, 

 Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji. 

 

2.4 Trh práce 

2.4.1 Regionální statistika trhu práce 

Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil prováděného ČSÚ bylo v prvním až třetím čtvrtletí 

roku 2015 v kraji zaměstnáno v hlavním zaměstnání 279,6 tis. osob, z toho 38,1 tis. podnikatelů. Míra 

ekonomické aktivity3 činila 58,8 % a pohybovala se tak mírně pod celostátním průměrem. 

V  mezikrajském srovnání řadí kraj na osmou pozici. 

V září 2015 dosáhl podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let na počtu obyvatel stejného 

věku 5,67 %. Podíl nezaměstnaných osob byl u žen (6,15 %) vyšší než u mužů (5,20 %) o 0,95 p. b. 

V porovnání s ostatními regiony se Zlínský kraj podílem nezaměstnaných osob 5,67 % řadí do středu 

mezi kraje. 

Průměrná měsíční mzda pracovníka v přepočtu na plně zaměstnané byla v kraji 22 648 Kč. Úroveň 

mezd v kraji je dlouhodobě nízká. I přes meziroční nárůst průměrných mezd v kraji o 3,3 %, zůstává 

průměrná hrubá mzda v kraji druhou nejnižší v mezikrajském srovnání. Nejnižší mzdu, která byla 

v Karlovarském kraji, převyšuje průměrná mzda ve Zlínském kraji o 499 Kč, proti průměru na úrovni 

republiky je nižší o 3 255 Kč. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových podnicích se 100 a více 

zaměstnanci činila v kraji 25 490 Kč, což je o 2 803 Kč méně než byl celostátní průměr. 

2.4.1.1 Struktura zaměstnanosti v kraji 

Ve Zlínském kraji bylo k 31. 12. 2015 registrováno celkem 13 811 zaměstnavatelů (subjekty se 

zjištěnou aktivitou). Ve srovnání s koncem roku 2014 došlo k poklesu počtu zaměstnavatelských 

subjektů celkem o 77. Klesající trend lze pozorovat od roku 2008, kdy byl zaznamenán nejvyšší počet 

zaměstnavatelů (15 331).  

Celková zaměstnanost k 31. 12. 2014 ve Zlínském kraji činila 274 100 osob (ve 4. čtvrtletí 2015 

283 700 osob). Největší podíl zaměstnanců, firem i OSVČ byl registrován v okrese Zlín (podíl na všech 

kategoriích více než 35 %), okresy Uherské Hradiště a Vsetín měly shodně podíly na uvedených 

kategoriích okolo 23 %. Nejméně se na zaměstnanosti podílel okres Kroměříž. 

                                                      
 

3 podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných k počtu všech 15letých a starších osob v % 
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Graf 19 - Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE v roce 2014 ve Zlínském kraji  

Zdroj: ČSÚ 

Graf 20 - Zaměstnaní podle tříd klasifikace zaměstnání CZ-ISCO ve Zlínském kraji v roce 2014 
(výběrové šetření pracovních sil) 

Zdroj: ČSÚ 
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2.4.1.2 Struktura nezaměstnanosti v kraji 

Úřady práce evidovaly k 31. 12. 2015 v kraji celkem 23 874 uchazečů o zaměstnání. Můžeme 

konstatovat, že oproti předešlým letům se úroveň nezaměstnanosti v kraji přibližuje hodnotám před 

začátkem hospodářské krize v roce 2008, stále je však vyšší. 

Graf 21 - Počet registrovaných uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji k 31. 12. daného roku  

 

Zdroj: MPSV 

 

Souběžně s tímto vývojem přirozeně osciluje také míra nezaměstnanosti. Zatímco na konci roku 

2007 byla na úrovni 6,02 %, načež pak vystoupala v roce 2009 na 10,8 %, dosahuje k roku 2014 úrovně 

7,4 % a zároveň bylo dosaženo v tomto roce minima za posledních 6 let (6,8 %). Rozdílná situace je 

v jednotlivých okresech: nad úrovní krajské míry byla k 31. 12. 2014 v okresech Kroměříž (8,6 %) a 

Vsetín (8,5 %), nižší míru nezaměstnanosti evidovali v okresech Uherské Hradiště (6,4 %) a Zlín (6,5 

%), což bylo o 1,1 % resp. 1,0 % nad úrovní průměrné hodnoty v celé republice.  

Z hlediska základní struktury uchazečů o zaměstnání téměř 3 pětiny (58,18 %) nezaměstnaných 

tvoří uchazeči evidovaní méně než 12 měsíců. Ve skupině „Absolventi a mladiství“ dochází za poslední 

období k poklesu o téměř celý procentní bod, ze 6,20 % v dubnu 2013 na 5,25 % v dubnu 2015, což 

zřejmě odpovídá zvyšující se poptávce firem po pracovní síle. Vývoj ukazuje následující graf. 

Z hlediska dosažené nejvyšší dosažené úrovně vzdělání popisuje situaci na konci roku 2015 graf č. 
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Graf 22 - Struktura nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce ve Zlínském kraji k 31. 12. 2015 

podle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání  

 

Zdroj: MPSV 

 

Úřady práce vedou statistiky o uchazečích dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, která nerozlišuje 

nezaměstnané dle jejich oborů vzdělání. Názorný přehled o nezaměstnaných k 31. 12. 2015 udává graf 

č. 23. 
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Graf 23 - Struktura nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce ve Zlínském kraji k 31. 12. 2015 
dle CZ-ISCO 

Zdroj: MPSV 

 

2.4.1.3 Srovnání nabídky a poptávky po pracovní síle 

V současné době není k dispozici relevantní souměřitelný popis vztahu nabídky a poptávky na trhu 

práce založený na kombinaci kategorizace povolání dle CZ-NACE a CZ-ISCO vztažený k úrovni 

dosaženého vzdělání. Dostupná data se tak pouze popisují situaci z jednoho pohledu, což je 

nedostatečné pro komplexní porovnání nabídky a poptávky po pracovní síle. 

Graf 24 znázorňuje strukturu volných pracovních míst z pohledu zaměření výstupů hlavní činnosti 

zaměstnavatele. Graf 25 pak tato volná pracovní místa dělí dle činnosti hledaného zaměstnance 

a přidává srovnání počtu nezaměstnaných, kteří by takové povolání chtěli vykonávat. Třetí graf (graf 

26) popisuje volná pracovní místa z pohledu požadovaného vzdělání ve srovnání s úrovní dosaženého 

vzdělání registrovaných uchazečů. 

Ze získaných dat můžeme konstatovat: 

 Nejvíce volných pracovních míst je ve zpracovatelském průmyslu v kategorii vykonávané 

práce „řemeslníci a opravář“ s dosaženým středním vzděláním bez maturity. 

 Největší převis nabídky pracovní síly je v kategorii vykonávané práce „Pracovníci ve 

službách a prodeji“, „Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci“ a „Úředníci“. 

 Největší převis nabídky pracovní síly je u registrovaných uchazečů se středním 

vzděláním bez maturity. 

 Největší převis poptávky po pracovní síle je v kategorii vykonávané práce „Řemeslníci 

a opraváři“ a „Obsluha strojů a zařízení, montéři“. 
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Graf 24 – Struktura volných pracovních míst na úřadech práce ve Zlínském kraji k 31. 12. 2015 dle CZ-

NACE

 

Zdroj: MPSV 
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Graf 25 - Srovnání počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst na úřadech práce ve Zlínském 

kraji k 31. 12. 2015 dle CZ-ISCO

 

Zdroj: MPSV 
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Graf 26 – Srovnání počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst na úřadech práce ve Zlínském 

kraji k 31. 12. 2015 podle dosaženého vzdělání 

  
Zdroj: MPSV 

 

2.4.2 Absolventi a trh práce 

Ve skupině „Absolventi a mladiství“ dochází za poslední období k poklesu o téměř celý procentní 

bod, ze 6,20 % v dubnu 2013 na 5,25 % v dubnu 2015, což zřejmě odpovídá zvyšující se poptávce firem 

po pracovní síle. Vývoj ukazuje následující graf. 

Graf 27 - Podíl nezaměstnaných absolventů a mladistvých na celkovém počtu nezaměstnaných 

v daném období ve Zlínském kraji 

 

Zdroj: vlastní výpočet z dat uvedených na https://portal.mpsv.cz/sz/stat 
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Pro ilustraci toho, jaké zastoupení nezaměstnaných absolventů má která úroveň vzdělání, 

znázorňuje následující graf. Je patrné, že s největšími problémy se potýkají absolventi oborů 

ukončených výučním listem. Nejméně v tomto směru jsou postižení absolventi gymnázií, u nichž se ale 

předpokládá pokračování v účasti na vzdělávání na jeho vyšším stupni. 

 

Graf 28 - Vývoj míry nezaměstnanosti absolventů ve Zlínském kraji (k 30.4.) - denní studium  

 

Zdroj: MPSV 

 

Dokreslení situace týkající se nezaměstnaných absolventů může přinést graf č. 29, který popisuje, 
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přehled uvedený v tabulce č. 12, kde jsou absolutní počty nezaměstnaných absolventů vztaženy 

k reálnému počtu absolventů konkrétních skupin oborů. 

Závěrem je však potřeba dodat, že pro přesný rozbor problematiky nezaměstnanosti absolventů by 

bylo potřebné zkombinovat výstupy všech tří podkladových přehledů a propojit vazbu mezi skupinou 
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Graf 29 - Struktura absolventů škol registrovaných na úřadech práce ve Zlínském kraji v roce 2015 

podle jejich oborů vzdělání

 

Zdroj: MPSV 

Tabulka 12 - Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělávání s výučním listem podle 
skupin oborů ve Zlínském kraji za období let 2011-2015 (k 30. 4. daného roku)  

Skupina oborů 2011 2012 2013 2014 2015 
ø 2011-

2015 

23 - Strojírenství a strojírenská výroba 14,98 % 11,74 % 19,53 % 18,21 % 9,40 % 14,77 % 
26 - Elektrotechnika, telekomunikační a 
výpočetní technika 

13,68 % 15,03 % 24,07 % 9,70 % 11,69 % 14,83 % 

28 - Technická chemie a chemie 
silikátů 

0,00 % 25,0 % - 7,14 % 0,00 % 8,04 % 

29 - Potravinářství a potravinářská 
chemie 

19,61 % 17,24 % 27,50 % 22,09 % 15,05 % 20,30 % 

31 - Textilní výroba a oděvnictví 23,08 % 12,50 % 0,00 % - - 11,86 % 
33 - Zpracování dřeva a výroba 
hudebních nástrojů 

19,44 % 15,38 % 38,71 % 30,39 % 10,67 % 22,92 % 

34 - Polygrafie, zpracování papíru, 
filmu a fotografie 

12,90 % 17,07 % 25,00 % 0,00 % 30,00 % 17,00 % 

36 - Stavebnictví, geodézie a 
kartografie 

34,55 % 17,35 % 34,48 % 22,80 % 17,83 % 25,40 % 

39 - Speciální a interdisciplinární 
technické obory 

- - 18,18 % 20,00 % 50,00 % 29,39 % 

41 - Zemědělství a lesnictví 20,16 % 15,32 % 23,19 % 20,00 % 18,18 % 19,37 % 
53 - Zdravotnictví - 0,00 % - - 7,69 % 3,85 % 
65 - Gastronomie, hotelnictví a 
turismus 

23,38 % 24,92 % 35,03 % 25,40 % 20,43 % 25,83 % 

66 - Obchod 26,23 % 24,19 % 39,71 % 21,67 % 22,22 % 26,80 % 
69 - Osobní a provozní služby 15,17 % 15,56 % 25,20 % 15,75 % 20,87 % 18,51 % 
75 - Pedagogika, učitelství a sociální 
péče 

- - 19,35 % 24,14 % 25,00 % 22,83 % 

82 - Umění a užité umění 61,54 % - 33,33 % 25,00 % 0,00 % 29,97 % 

Celkem 20,38 % 17,22 % 28,15 % 20,49 % 16,28 % 20,50 % 

Zdroj: MŠMT 
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Kapitola 3: Zhodnocení aktuálních potřeb území na základě 

klíčových témat KAP ZK 

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 

V současném vyspělém světě se stává výchova k podnikavosti nezbytnou součástí ekonomického 

růstu a kvality života. V České republice probíhá spíše nekoordinovaně, její koncepčnější pojetí se 

teprve vytváří a školy postupně získávají zkušenosti s realizací aktivit zaměřených na podporu 

podnikavosti u žáků i učitelů. 

Podnikavost na evropské úrovni 

Na úrovni Evropské unie je téma podnikavosti řešeno již několik let. V doporučení Evropského 

parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení z roku 20064 je podnikavost 

označena za jednu z osmi klíčových kompetencí. Smysl pro iniciativu a podnikavost je chápán jako 

schopnost převádět myšlenky do praxe. Předpokládá se tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést 

rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů.  

Zlepšení kreativity a inovací včetně podnikatelských schopností na všech úrovních vzdělávání 

a odborné přípravy je jedním z dlouhodobých úkolů a také jedním ze čtyř cílů strategického rámce 

evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ET 20205. 

V Akčním plánu podnikání 20206 z ledna 2013 vyzývá Evropská komise členské státy, aby do konce 

roku 2015 zajistily, že podnikání bude zakotveno v osnovách základního, středního, odborného 

a vysokoškolského vzdělávání a ve vzdělávání dospělých jako klíčová kompetence. Zároveň je 

členským státům doporučeno, aby svým žákům umožnily získat před dokončením povinné školní 

docházky alespoň jednu praktickou zkušenost s podnikáním, například řídit fiktivní minipodnik nebo mít 

na starosti podnikatelský projekt. Předpokládá se, že posílení podnikatelské výchovy ve školách na 

všech vzdělávacích úrovních bude mít pozitivní dopad na dynamiku ekonomiky. Výzkumy ukazují, že 

žáci, kteří výchovou k podnikání prošli, začnou tři až šestkrát pravděpodobněji podnikat než ti, kteří tuto 

výchovu neabsolvovali. 

Výchova k podnikavosti 

Studie týkající se efektů výchovy k podnikavosti prokazují, že vynakládání prostředků na studia 

podnikatelských dovedností ve věku okolo 20 let je pozdě. Kognitivní dovednosti se lépe zhodnocují ve 

věku 6–8 let. Naopak nekognitivní dovednosti se nejlépe osvojují ve věku 9–11 let. Rozvoj kognitivních 

dovedností je více důležitý v předškolním věku. Školní roky mají důležitou roli v rozvoji nekognitivních 

                                                      
 

4EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE. Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 

o klíčových schopnostech pro celoživotní učení 2006/962/ES [online]. 2006 [cit. 15.2.2016]. Dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32006H0962 
5 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné 
přípravě (ET 2020) [online]. 2010 [cit. 18.2.2016]. Dostupné na: http://www.msmt.cz/file/34568/ 
6 EVROPSKÝ PARLAMENT. Akční plán podnikání 2020 [online]. 2013 [cit. 18.2.2016]. Dostupné na: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0512+0+DOC+XML+V0//CS 
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dovedností. Z výzkumů můžeme tedy vyvodit, že investice do předškolního a primárního vzdělávání 

mají vyšší smysl než investice do následujícího vzdělávání7.  

Chápání výchovy k podnikavosti prošlo mnoha změnami. Především v posledním desetiletí se 

prosazuje výchova k podnikavosti jako všeobecné vzdělání, které je určené celé populaci. Krátký vývoj 

zapříčinil i neustálenou terminologii. Výchovu k podnikavosti tedy můžeme chápat jako všeobecnou 

složku výchovy a současně i jako profesní přípravu na samotné podnikání. Odborníci hovoří především 

o třech hlavních cílech, z toho první dva mají charakter všeobecného vzdělání: 

 porozumění podnikání;  

 stát se podnikavým;  

 příprava na to stát se podnikatelem. 8  

Tyto obecné cíle jsou rozpracovávány na jednotlivé stupně vzdělání. Vznikají tak mezinárodní 

a národní standardy, které cílové představy utvářejí do podoby vzdělávacích nebo učebních výstupů.  

Kreativita 

Za součást kompetencí k podnikavosti je považována i kreativita. Definice kreativity9 neboli tvořivosti 

uvádí, že kreativita je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí 

činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako vznik něčeho nového, originálního. Kreativní jedinec 

musí být sebevědomý a nezávislý, což jsou vlastnosti, jejichž projevy mohou být ve školním prostředí 

vnímány poněkud problematicky. 

 

3.1.1 Zhodnocení současného stavu 

V České republice zatím existuje pouze minimální podpora v rozvoji podnikavosti a výchova 

k podnikavosti zde nemá dlouhou tradici. Její provádění je mnohdy roztříštěné a nekoordinované. 

Výchova k podnikavosti není v českých školách samostatným vyučovacím předmětem, a proto vyžaduje 

specifické výukové metody (např. projektové), kdy učitelé nedávají svým žákům odpovědi, ale pomáhají 

jim vyhledávat správné otázky a na ně pak nacházet správné odpovědi. Aby učitelé mohli u svých žáků 

rozvíjet podnikatelské dovednosti, potřebují sami široké spektrum kompetencí, které se vztahují 

k tvořivosti a podnikavosti. 

Témata výchovy k podnikavosti jsou v České republice začleněna do Rámcových vzdělávacích 

programů pro střední školství: kompetence k podnikavosti je jednou z definovaných klíčových 

kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. V rámci odborného 

školství je problematika podnikání začleněna do jednotlivých oborových oblastí. 

V případě Rámcových vzdělávacích programů pro základní a předškolní vzdělávání však 

s kompetencemi pro podnikavost či podnikání samostatně počítáno není a nejsou pro tuto oblast 

specifikovány samostatné výchovné cíle. Některé z kompetencí lze nalézt v rámci jednotlivých 

                                                      
 

7 Marešová, H., Rudolf, J. a Hladík T. Výchova k podnikavosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 
8 Marešová, H., Rudolf, J. a Hladík T. Výchova k podnikavosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 
9 Průcha, J., Walterová, E. a Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. 
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vzdělávacích oblastí – např. komunikativní kompetence v rámci vzdělávací oblasti Jazyka a jazyková 

komunikace, Člověk a společnost – výchova k občanství či výstupy v průřezových tématech Etická 

výchova, Osobnostní a sociální výchova, Člověk a svět práce. 

3.1.2 Přehled koncepčních dokumentů 

Strategie Evropa 2020 

(cíl: Zaměstnanost) 

Akční plán podnikání 2020 

(kapitola I.: Podnikatelský duch a vzdělávání a odborná příprava podnikatelů) 

Doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení 

(kapitola 7: Smysl pro iniciativu a podnikavost) 

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě 

(strategický cíl 4: Zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních 

vzdělávání a odborné přípravy) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 

(opatření B.4.7: Podporovat spolupráci ZŠ se SŠ a zaměstnavateli při realizaci praktické výuky ve 

vzdělávací oblasti Člověk a svět práce  

opatření C.9.2: Podporovat využití nástrojů pro zajištění kvality odborného vzdělávání v reálném 

pracovním prostředí 

opatření C.10.1: Podporovat a od ředitelů škol vyžadovat další prohlubování spolupráce škol, 

zaměstnavatelů a poboček Úřadu práce s cílem dalšího zkvalitnění úrovně odborného vzdělávání, což 

přispěje ke snadnějšímu uplatnění na trhu práce) 

Strategie celoživotního učení ČR 

(opatření A: Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků)  

Národní inovační strategie ČR 2012-2020 

(cíl: Zlepšit kvalitu vzdělávání a vzdělávacího systému, prioritní osa 6.3 Změny obsahu vzdělávání: 

kreativita, podnikavost a klíčové kompetence) 

Nová opatření na podporu odborného vzdělávání 

(doporučení II.: Úpravami vzdělávacích programů a procesu ukončování vzdělávání v oborech 

středního vzdělání dosáhnout úplnou prostupnost vzdělávací soustavy mezi jednotlivými stupni 

středního vzdělání a vytvořit podmínky pro další zkvalitnění úrovně středního vzdělávání) 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 – 2020 

(klíčová iniciativa 5.23: Změny obsahu vzdělávání) 

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 

strategie) 

(specifický cíl A.2.3.: Zvýšit zájem o podnikání ve společnosti, D.1.2. Zvýšit úroveň podnikavosti a 

dalších měkkých kompetencí) 

Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020 

(specifický cíl C.1.1.: Zvýšit zájem a povědomí o podnikání) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 

(opatření: Vytvářet vhodné podmínky a aktivity vedoucí ke zvyšování kompetencí žáků a studentů 

v podnikavosti, iniciativě a kreativitě) 

 

3.1.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Ředitelé/zástupci škol a školských zařízení, 
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 Žáci a studenti ZŠ, SŠ, VOŠ, děti MŠ, 

 Pedagogičtí pracovníci, 

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, 

 Zástupci firem, zaměstnavatelů (hospodářské komory, profesní sdružení), podpůrné organizace 

v oblasti podnikání (inovační centra, Czechinvest), 

 Rodiče dětí a žáků. 

 

3.1.4 Realizované aktivity a projekty 

3.1.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

Střední a vyšší odborné školy aktivně uplatňují a považují za důležitou výchovu k podnikavosti 

v rámci odborného (61 %) i všeobecného vzdělávání (48 %) a zároveň učí žáky myslet kriticky, vnímat 

problémy ve svém okolí a nacházet inovativní podnikatelská řešení (57 %). 

Téměř polovina škol (46 %) začleňuje ekonomické aspekty také do výuky neekonomických 

předmětů. Přes 30 % škol uvedlo jako další využívané formy výuky konzultace, debaty a exkurze 

k problematice pro žáky i učitele, návštěvy a přednášky podnikatelů ve výuce nebo projektové dny 

zaměřené na uplatnění prvků podnikavosti, iniciativy a kreativity. 

Ve školách se naopak méně často uplatňuje jedna z podmínek úspěšného kreativního vyučování - 

aktivní zapojení žáků do vedení vyučování a života školy (26 %) nebo zapojení žáků do práce v reálné 

školní firmě (22 %). 

Za zásadní překážku dalšího rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě považuje 

vedení škol nedostatek finančních prostředků pro realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku (59 %). Téměř 

polovina škol (48 %) zmiňuje malý zájem žáků o ekonomické aktivity, cvičení a projekty. Nedostatek 

výukových materiálů je překážkou pro 43 % škol.  Čtvrtina škol uvedla, že se většinou nebo často potýká 

s malým zájem o spolupráci ze strany zaměstnavatelů. 

V rámci rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě by školám nejvíce pomohla podpora 

školních projektů např. dny otevřených dveří pro děti z MŠ, žáky ZŠ, školní ples, sportovní dny, 

akademie školy, výstavy apod. (64 %), dále kvalitativní a kvantitativní zlepšení ICT vybavení školy 

(61 %), přednášky odborníků z praxe (59 %) a metodické materiály a kurzy pro pedagogy na téma 

kreativity a podnikavosti (58 %). Významně častěji než je průměr ČR (37 %) označily školy ve Zlínském 

kraji jako vhodné opatření podporu komunikace\řízení a organizování práce prostřednictvím ICT (52 %). 

V dotazníkovém šetření (realizovalo MŠMT) hodnotili ředitelé a ředitelky základních 

a mateřských škol ve Zlínském kraji aktivity realizované na vlastní škole. Uvedená hodnota je 

průměrem za všechny školy a má spíše orientační charakter: 
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Aktuální stav podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě hodnotilo vedení škol na 

čtyřbodové škále (1-vůbec nebo téměř se neuplatňuje až po 4-ideální stav). Mateřské školy samy sebe 

hodnotily o něco lépe, než se ohodnotily školy základní. Podpora uvedených kompetencí se na úrovni 

MŠ blíží bodu 3 – realizovaná oblast, tj. funkční části systému jsou realizovány na základní úrovni. 

Základní školy spatřují v této oblasti více nedostatků, ohodnotily se v průměru bodem 2 – tj. oblast se 

rozvíjí, promyšlené jsou části, realizace je v počátku.  

Snaha základních a mateřských škol o rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě naráží 

na stejné překážky, jako je tomu v případě škol středních a vyšších odborných – nedostatek financí pro 

realizaci vzdělávání mimo vlastní výuku a k zajištění pomůcek, nedostatek výukových materiálů a malý 

zájem zaměstnavatelů o spolupráci. 

 

3.1.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

Veškeré projekty, které doposud byly a jsou ve Zlínském kraji k podpoře podnikavosti, iniciativě 

a kreativitě ve školství realizovány, jsou zaměřeny na žáky a studenty základních, středních, vyšších 

odborných škol či vysokých škol. Financování projektů bylo především z prostředků EU v rámci 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na jejich řešení se podílely školy ve 

spolupráci se soukromými subjekty. V rámci projektů byly realizovány tyto aktivity:  

 tvorba výukových materiálů (pracovní listy, metodiky), 

 školení pedagogických pracovníků, 

 založení a činnost fiktivních firem, 

 odborné exkurze, 

 besedy s podnikateli, 

 přednášky k problematice živnostenského podnikání. 

Očekávaným přínosem všech projektů bylo rozvíjení podnikatelských dovedností a posílení přípravy 

studentů ke vstupu na trh práce a schopnost uplatnění těchto praktických dovedností 

v zaměstnaneckém poměru nebo vlastním podnikání. 

 

3.1.4.3 Příklady dobré praxe 

Název projektu: Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji 

Realizace projektu: 2010-2012 

Realizátor a partneři projektu: Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace, 

Centrum pro začínající podnikatele při JVM-RPIC, spol. s.r.o.  

Cílová skupina: Žáci 4. - 6. tříd ZŠ, učitelé základních škol 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Cílem projektu bylo vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na posilování 

podnikatelských dovedností u žáků 4. - 6. tříd, vytvoření metodiky, proškolení pedagogů a přenesení 

výsledků projektu na další základní školy ve Zlínském kraji. Mezi aktivity projektu patřila analýza 

stávajících učebních plánů, tvorba přednášek, pomůcek, cvičení, realizace výuky u partnerské školy, 

vyhodnocení systému a vytvoření uživatelské metodiky, přenos výsledků projektu na další základní 
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školy Zlínského kraje. Výstupem projektu bylo vytvoření vzdělávacího programu pro žáky 4. - 6. tříd 

základní školy zaměřeného na rozvoj tvořivosti, kreativní přístupy, řešení problémů, emoční inteligenci, 

týmovou práci, vůdcovství, rozhodování, přesvědčování, komunikační dovednosti, základní principy 

fungování trhu. Přínosem bylo rozšíření výuky znalostí na ZŠ o rozvoj specifických dovedností, které 

ovlivňují proaktivní a tvořivé postoje žáků s dopadem na jejich chování v dospělosti a jejich ekonomickou 

roli ve společnosti.  

 

Název projektu: Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva 

a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. 

Realizace projektu: 2014- 2015 

Realizátor a partneři projektu: Střední odborné učiliště Uherský Brod, Střední škola gastronomie, 

hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace 

Cílová skupina: Žáci SOU a SŠ, pedagogové škol 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Cílem projektu byl rozvoj podnikatelských dovedností, schopností a znalostí žáků 

v počátečním vzdělávání. Mezi aktivity projektu patřilo školení pedagogů, příprava pracovních listů, 

založení a činnost fiktivních firem, přednášky k problematice živnostenského podnikání, odborné 

exkurze, besedy s podnikateli. Na obou školách vzniklo v rámci nepovinného předmětu celkem pět 

studentských fiktivních firem, do nichž se zapojily obory strojní, potravinářské a zemědělské. Žáci si 

vyzkoušeli fungování firem v reálných podmínkách. Každá firma měla čtyři oddělení – personální a 

právní, obchodí, účtárnu a oddělení marketingu. Všichni žáci během školního roku prošli všemi čtyřmi 

odděleními a v každém pracovali minimálně dva měsíce. Veškeré činnosti byly provázány s obory, které 

žáci studují a všichni získali základní vědomosti o problematice, kterou podnikání doprovází. Hlavním 

přínosem projektu bylo prohloubení podnikatelských znalostí a dovedností v rámci oborů, které žáci 

studují. Dalším přínosem projetu je prohloubení spolupráce dvou středních škol (jak mezi žáky, tak 

pedagogy) ze dvou krajů Zlínského (SOU Uh. Brod) a Jihomoravského (SŠ Bzenec). 

 

Název projektu: Teacher 2020 – on the road to entrepreneurial fluency in teacher education 

Realizace projektu: 2014–2016 

Realizátor a partneři projektu: Univerzita v Gironě (vedoucí partner, Španělsko), Střední průmyslová 

škola Otrokovice (Česká republika), La Draga School (Španělsko), Univerzita v Glasgow (Skotsko), 

Univerzita v Pitesti (Rumunsko), Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala ACTA 

(Itálie), Associazione Centro Studi Città di Foligno (Itálie), Istituto Tecnico Economico Scarpellini (Itálie), 

Global School Support (Dánsko) 

Cílová skupina: žáci SŠ, pedagogové škol 

Program: Erasmus+ 

Charakteristika: Cílem projektu bylo podporovat podnikavost a podnikavé myšlení v evropském 

školství, vytvářet takové podpůrné prostředky, které budou atraktivní a snadno dostupné pedagogům v 

Evropské unii. Součástí projektu byla příprava znalostní aliance pro rozvoj podnikavosti ve školách, 

vytváření potřebné zkušenosti a platformy pro sdílení iniciativ zapojených škol, propojení sil 
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s podobnými aktivitami na evropské úrovni. Výstupem projektu je platforma pro rozvoj podnikatelských 

kompetencí u pedagogů i žáků ve školství, vytvoření znalostní aliance a formulace doporučení pro 

Evropskou komisi. 

 

3.1.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: Zvyšování základních kompetencí žáků a studentů.  

Opatření: Vytvářet vhodné podmínky a aktivity vedoucí ke zvyšování kompetencí žáků a studentů 

v podnikavosti, iniciativě a kreativitě.  

Podnikavost, iniciativa a kreativita je motorem hospodářského rozvoje. Je potřebné podporovat projekty 

a aktivity vedoucí k rozvoji těchto měkkých dovedností u žáků a studentů ve Zlínském kraji. Vhodnými 

nástroji jsou DVPP, projekty, workshopy a tematická setkávání na úrovni platforem pro spolupráci. 

Vhodné je též zařadit prvky vzdělávání k těmto kompetencím do ŠVP základních, středních i vyšších 

odborných škol.  

 

3.1.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Problém: Nedostatečná/nízká úroveň kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě u žáků VOŠ, 

SŠ, ZŠ, MŠ 

Příčina: Nedostatečná podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě na VOŠ, SŠ, ZŠ, MŠ 

Změna/Cíl: Zvýšení kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě na VOŠ, SŠ, ZŠ, MŠ 

Překážky: Nedostatečné kompetence pedagogů 
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3.2 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické 

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

Polytechnické vzdělávání zahrnuje nejenom vzdělávání v technických oborech, jako je např. 

strojírenství nebo stavebnictví, ale také vzdělávání v oblasti přírodních věd a environmentální výchovu. 

Dochází k propojení výchovně vzdělávacího procesu s životními potřebami a potřebami společnosti. 

Jde o rozvoj v oblasti vědomostí, dovedností, schopností a současně v oblasti postojů a hodnot každého 

z nás. S polytechnickým vzděláváním by se mělo začít již v předškolním věku, kdy se dá využít 

přirozené hravosti a zvídavosti dětí, dochází k upevňování správných pracovních návyků a postupně 

nabyté zkušenosti se mohou prohlubovat a využívat po celý život. 

3.2.1 Zhodnocení současného stavu 

Polytechnické vzdělávání v MŠ 

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na zásadách, aby si dítě od útlého věku osvojovalo 

základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující 

mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti. U dětí předškolního věku se jedná o vzdělávání 

přirozenou cestou jako je pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních 

i technických objektů. Vzděláváním je zde také myšleno užívání technických přístrojů, hraček 

a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává a samozřejmě seznamování se s místem a prostředím, 

ve kterém dítě žije.  

Přestože všichni víme, že s formováním osobnosti se má začít již v raném věku, s projekty 

a aktivitami, které přímo souvisí s polytechnickým vzděláváním, se v mateřských školách ve Zlínském 

kraji setkáváme jen ojediněle. Záleží totiž především na aktivním zapojení a osobním zapálení některých 

pedagogických pracovníků a také některých nadšených rodičů. Proto si Zlínský kraj, ve spolupráci se 

zřizovateli mateřských škol a vzdělávacími institucemi zaměřenými na pedagogické pracovníky, nově 

klade za cíl podporovat prvky polytechnické výchovy ve vzdělávání i v mateřských školách10. 

K naplnění tohoto opatření je potřeba nabídnout pedagogickým pracovníkům mateřských škol takové 

vzdělávání, aby se polytechnických témat neobávali a zařazovali je do vzdělávacího programu 

mateřských škol ve větší míře než doposud. K tomu je nutné, aby mateřské školy měly v této oblasti 

dostatečné vybavení didaktickými pomůckami (polytechnické stavebnice, různé modely, přístroje, 

nástroje, hračky) na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností dětí. Dále je vhodné využívat 

zkušeností, poznatků a příkladů dobré praxe včetně metodických materiálů a pracovních listů z již 

uskutečněných projektů směřujících k naplnění tohoto cíle. Využít i potenciálu vzdělávacích 

a neziskových organizací, možností a zdrojů firem v regionu a podporovat jejich zapojení pro získání 

nových vědomostí u dětí v oblasti technických oborů a řemesel vyskytujících se v kraji a tím přispívat 

k rozvoji dětí v této oblasti. 

                                                      
 

10 ZLÍNSKÝ KRAJ. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 [online]. 2016 [cit. 
20.2.2016]. Dostupné na: https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Stranky/Dlouhodoby-zamer.aspx 
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Polytechnické vzdělávání na ZŠ 

Polytechnické vzdělávání na základní škole lze rozdělit do dvou skupin. Tu první tvoří výuka 

předmětů, které jsou součástí povinné výuky a druhou skupinu tvoří volitelná výuka pro ty, kteří se chtějí 

polytechnickým oborům věnovat hlouběji. V rámci povinné výuky (například v hodinách fyziky, chemie, 

přírodopisu, pěstitelských či technických prací) by měly být žákům poskytnuty základní odborné znalosti 

a současně by se měly rozvíjet další odborná témata, která se mohou promítat do několika vzdělávacích 

oblastí: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví a Člověk a svět 

práce. Vzájemné propojení mezi jednotlivými předměty, spolupráce učitelů i žáků dává příležitost pro 

individuální uplatnění a pomáhá rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tím 

přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků.  

Výuka by měla žákům ukázat atraktivitu vědy a měla by být většinou realizována v odborných 

učebnách a laboratoří. Bohužel na většině základních škol ve Zlínském kraji došlo k útlumu praktické 

technické výchovy a především na druhém stupni základních škol je tato výuka často nahrazována 

pouze teorií nebo prací na PC. Často se setkáváme také se skutečností, že základním školám chybí jak 

prostorové, tak materiální vybavení. V tomto ohledu se jeví jako velmi prospěšná spolupráce základních 

a středních škol, kdy dochází ke sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického 

vyučování a jsou realizovány nejrůznější společné volnočasové aktivity. Na několika středních školách 

v kraji funguje tato forma spolupráce již více let, jinde byla nastavena až díky projektu Centra 

přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve 

Zlínském kraji. 

Kromě technického vzdělávání je na místě podporovat zájem o ekologizaci škol, tj. o praktickou 

a realizovatelnou ekologickou výchovu, s čímž často souvisí snaha o efektivní využití školních pozemků 

a zahrad, na jejichž úpravy se školy snaží získávat finanční zdroje. Environmentální výchova byla 

zařazena jako samostatné průřezové téma do Rámcových vzdělávacích programů. Často bývá 

realizována formou projektové či tematické výuky, pobytových programů a exkurzí. V této souvislosti 

školy postupně začínají využívat služeb a metodického vedení některých neziskových organizací. 

 

Polytechnické vzdělávání na SŠ 

Polytechnické vzdělávání na „odborných“ středních školách je více diferencováno v závislosti na 

oboru vzdělání a jeho zaměření. Podle Rámcových vzdělávacích programů je také součástí všeobecně 

zaměřeného vzdělávání. U netechnických oborů Zlínský kraj usiluje o podporu polytechnického 

a přírodovědného vzdělávání u technických oborů jde o podporu kvality. 

Výuka se realizuje v odborných učebnách a laboratořích. Součásti výuky je také odborný výcvik, 

který se uskutečňuje buď ve škole nebo školském zařízení, nebo na pracovištích fyzických nebo 

právnických osob. 

Kromě technických a přírodovědných oborů jsou ve Zlínském kraji podporovány také obory, které 

jsou zařazeny do systému „Podpory řemesel v odborném školství“, obory vzdělání s ohledem na 

aktuální požadavky trhu práce a některé řemeslné obory s dlouholetou tradicí typické pro zlínský region. 
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Tento krok rovněž vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání v kraji, v němž je uvedeno, že oborová 

struktura středních škol musí vycházet z uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. 

 

Polytechnické vzdělávání na VOŠ 

V současné době se s polytechnickým vzděláváním na vyšších odborných školách ve Zlínském kraji 

nesetkáváme. Studium se realizuje celkem na 10 vyšších odborných školách a jedná se především 

o zaměření na ekonomiku a zdravotnictví. Přesto je Zlínský kraj připraven podporovat případné obory 

technického a přírodovědného zaměření s provázaností na potřeby zaměstnavatelů v regionu, popř. 

vzdělávací programy, jejíž koncepce budou vycházet ze specifik regionu a nebudou v rozporu 

s požadavky trhu práce. 

 

3.2.2 Přehled koncepčních dokumentů 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 

(opatření: A.6.4 Podpořit manuální zručnost a prvky polytechnické výchovy ve vzdělávání v mateřských 

školách např. technické hračky a stavebnice, metodické doporučení vč. příkladů dobré praxe 

opatření B.6.1 Provést obsahové úpravy RVP ZV tak, aby podpořily matematické, jazykové, 

polytechnické (včetně manuální zručnosti), občanské a ICT vzdělávání 

opatření C.7.1 Provést obsahové úpravy RVP v středním vzdělávání tak, aby podpořily matematické, 

jazykové, ICT a polytechnické vzdělávání (včetně výuky k manuální zručnosti)) 

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 

strategie) 

(specifický cíl D.1.1.: Vytvořit funkční vztah mezi školami a zaměstnavateli) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 

(opatření: Podporovat prvky polytechnické výchovy ve vzdělávání v mateřských školách, opatření: 

Zajistit optimální strukturu vzdělávací nabídky středních škol pro absolventy základních škol…, 

opatření: V oblasti oborové nabídky vyššího odborného vzdělávání reagovat na požadavky praxe..., 

opatření: Podporovat atraktivnost výuky technických a přírodovědných oborů na základních a středních 

školách, opatření: Podpora kvality programů EVVO, prezentace příkladů dobré praxe…) 

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 -2020 

(opatření: Zvyšování účasti na vzdělávání s důrazem na terciární a další vzdělávání, zvyšování kvality 

vzdělávání ve všech jeho dílčích složkách a zvyšování souladu nabídky vzdělávání na jedné straně a 

požadavků trhu práce na straně druhé) 

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016 

(opatření: Zajistit větší spolupráci firemního a vzdělávacího sektoru, optimalizovat a zkvalitňovat 

primární a sekundární vzdělávací stupeň) 

Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020 

(specifický cíl A.1.1.: Zvyšovat zájem o studium technických a přírodovědeckých oborů, A.1.2. Sbližovat 

potřeby firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol) 

Krajská koncepce environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje pro období 2014 – 

2022 

(opatření: Snaha vybudovat komplexní fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty ve Zlínském kraji, který se pozitivně projeví v šetrnějším přístupu společnosti k životnímu 

prostředí, a v důsledku toho také snížením nutných nákladů na životní prostředí a zapojení veřejnosti 

do řešení a odstraňování problémů životního prostředí) 
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Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání VÚP Praha 2004 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 

 

3.2.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Žáci/studenti MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ, 

 Pedagogičtí pracovníci, 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, 

 Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu, 

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, 

 Rodiče dětí a žáků, 

 Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci), 

 Zástupci firem, zaměstnavatelů (hospodářské komory, profesní sdružení), podpůrné organizace 

v oblasti podnikání (inovační centra, Czechinvest). 

 

3.2.4 Realizované aktivity a projekty  

3.2.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

Většina středních škol, v souvislosti s rozvojem polytechnického vzdělávání, využívá v rámci 

vzdělávacího procesu především laboratorní cvičení, pokusy, odborné exkurze nebo se zapojuje do 

různých projektů (84 %). Žáci jsou aktivně zapojováni do soutěží a olympiád (75 %). Školy rovněž 

organizují a aktivně se zapojují do motivačních akcí pro žáky základních škol (55 %), pořádají společné 

volnočasové aktivity a v rámci výuky využívají tzv. společných dílen (42 %). Všechny tyto výše uvedené 

aktivity většina dotazovaných škol hodnotí jako velmi důležité a v rámci rozvoje polytechnického 

vzdělávání za velmi prospěšné. 

Školy naopak nejméně využívají a rovněž považují za nejméně důležité zpracování koncepce 

rozvoje polytechnického vzdělávání na škole, zpracování provázaného plánu výuky polytechnických 

předmětů a matematiky nebo aktivní podporu polytechnické výchovy v rámci předškolního vzdělávání 

(spolupráce s MŠ) a vzdělávání dospělých. 

Mezi nejzásadnější problém, se kterým se školy v rámci rozvoje polytechnického vzdělávání 

nejčastěji setkávají, je nedostatek finančních prostředků na úhradu vedení nepovinných předmětů 

(62 %). Dále uvádí, že žáci ze základních škol nemají v oblasti polytechnického vzdělávání dostatečné 

znalosti (51 %) či motivaci (42 %). Učitelé polytechnických předmětů nejsou dostatečně jazykově 

vybavení v rámci výuky cizích jazyků (49 %). Velké procento škol rovněž bojuje s nedostatečným 

odborným a zastaralým IT vybavením (41 %). 
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V dotazníkovém šetření školy jen ojediněle uváděly, že by jejich pedagogičtí pracovníci neměli 

dostatečné a aktuální informace v polytechnické oblasti a že by nedokázali vhodně získat a namotivovat 

žáky pro polytechnické předměty a matematiku. 

V rámci podpory polytechnického vzdělávání na školách by školy nejvíce uvítaly a považují to rovněž 

za velmi důležité, mít více možností na nákup nových učebnic, odborných pomůcek, výukových 

materiálů (74 %) a dále na moderní dovybavení odborných učeben, laboratoří a dílen odborného výcviku 

(72 %). Současně by školy potřebovaly zkvalitnit IT sítě ve škole, včetně připojení na internet (71 %) 

a zvýšení počtu a kvality ICT vybavení. Jako potřebné školy rovněž uvádí možnost úhrady mzdových 

nákladů na výuku nepovinných předmětů (68 %) a úhradu účasti na soutěžích (67 %) nebo dělení 

výukových hodin pro vybrané polytechnické předměty a matematiku (67 %). 

V dotazníkovém šetření (realizovalo MŠMT) hodnotili ředitelé a ředitelky základních 

a mateřských škol ve Zlínském kraji aktivity realizované na vlastní škole. Uvedená hodnota je 

průměrem za všechny školy a má spíše orientační charakter: 

Aktuální stav podpory polytechnického vzdělávání hodnotilo vedení škol na čtyřbodové škále (1-

vůbec nebo téměř se neuplatňuje až po 4-ideální stav). Hodnocení MŠ i ZŠ se blížilo bodu 2 – tj. oblast 

se rozvíjí, promyšlené jsou části, realizace je v počátku. 

Mezi nejčastější překážky identifikované na úrovni ZŠ patří nedostatek financí na úhradu vedení 

volitelných předmětů a kroužků, nedostatečné prostory, nedostatečná jazyková vybavenost učitelů 

polytechnických předmětů pro výuku v CLILL. Stejně tak se nedostává financí mateřským školám, navíc 

chybí vybavení, případně pracovník schopný rozvíjet u dětí polytechnické kompetence. 

 

3.2.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

V programovém období 2007 – 2014 se na školách ve Zlínském kraji uskutečnila řada projektů, které 

byly v oblasti polytechnického vzdělávání zaměřeny převážně na: 

 zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky 

zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ, 

 zvýšení zájmu o přírodovědné a technické vzdělávání, 

 zvýšení kvality ve vzdělávání, 

 prohloubení spolupráce mezi školami a firemní sférou, 

 další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 

Projekty byly realizovány v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(OPVK), Regionálního operačního programu (ROP), z vlastní iniciativy školy nebo zainteresovaných 

firem. 

 

3.2.4.3 Příklady dobré praxe 

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních 

a základních škol ve Zlínském kraji 

Realizace projektu: 2013 - 2015 
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Realizátor a partneři projektu: Zlínský kraj, 16 partnerských středních škol v kraji 

Cílová skupina: žáci ZŠ, žáci SŠ, pedagogové ZŠ i SŠ 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Projekt byl zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické 

oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to především aktivní spoluprací škol 

a metodickou podporou pedagogů. Cílem bylo také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení 

manuální zručnosti žáků základních škol. Spolupráce byla zaměřena především na společné sdílení 

odborných dílen a realizaci společných volnočasových aktivit. Na projektu spolupracovalo celkem 16 

středních škol a bylo zapojeno 71 základních škol. 

Ve Střední průmyslové škole Otrokovice vzniklo jako centrum přírodovědného a technického vzdělávání 

tzv. Experimentárium. Jde o vědeckotechnický park vybavený unikátními učebními pomůckami (např. 

elektronovým mikroskopem, 3D tiskárnou, 3D kinem, běžeckou dráhou, plavební komorou). Dále zde 

byl postaven model inteligentního domu vybaveného moderními přístroji a zařízeními. V rámci 

Experimentária jsou nabízeny odborné výukové programy pro základní a střední školy a rovněž jsou 

realizovány nové volnočasové aktivity jako například chemické, technické a přírodovědné kroužky. 

 

Název projektu: Enersol 

Realizace projektu: od roku 2000 

Realizátor a partneři projektu: Vzdělávací agentura Kroměříž, s. r. o. 

Cílová skupina: žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a 

odborníci z firem 

Charakteristika: Projekt ENERSOL je v České republice realizován od roku 2000 s cílem podpořit 

vzdělávání na středních školách na téma obnovitelných zdrojů energie. V každém kraji jsou zřízena tzv. 

regionální vzdělávací centra (školy), která zajišťují realizaci projektu na krajské úrovni, komunikují 

s místní samosprávou a organizují vzdělávací semináře a krajskou soutěž žákovských projektů. Před 

každým ročníkem je projekt ENERSOL odborně konzultován s Ministerstvem životního prostředí. Cílem 

projektu je zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování 

emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. A zároveň naučit žáky vytvořit si a vyjádřit svůj 

názor na daná témata před veřejností. 

 

Název projektu: LÍSKA - regionální sdružení osobností a organizací zaměřených na 

ekologickou/environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu na území Zlínského kraje 

Realizace projektu: od roku 2007 

Realizátor a partneři projektu: LÍSKA, z.s. 

Cílová skupina: členové Lísky, rodiny s dětmi, žáci škol a školských zařízení, pedagogové 

a zaměstnanci škol a školských zařízení, pracovníci a dobrovolníci neziskových organizací, pracovníci 

veřejné správy, pracovníci vzdělávacích institucí, dospělá veřejnost 

Charakteristika: Líska poskytuje školám, organizacím, obcím, rodinám s dětmi i veřejnosti informace, 

vzdělávací, výukové a osvětové programy, metodickou pomoc a poradenství. Vydává informační 

a osvětové materiály, koordinuje a propaguje aktivity a rozvíjí užitečné místní a regionální partnerství. 
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Zpracovává a realizuje řadu projektů regionálního významu na podporu EVVO ve Zlínském kraji v úzké 

spolupráci s členskými středisky a partnery ze státní, podnikatelské i neziskové sféry. 

Líska je servisní organizací pro své členy, zastupuje společné zájmy, informuje o vývoji a změnách 

v oblasti ekologické výchovy, zajišťuje společnou propagaci a podporuje rozvoj a kvalitu ekologické 

výchovy. Mezi členy Lísky patří střediska ekologické výchovy, ekoporadny, vzdělávací instituce, muzea, 

školy i učitelé, pracovníci neziskových organizací, veřejné správy a další osobnosti. 

 

3.2.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: Ve spolupráci se zřizovateli mateřských škol a vzdělávacími institucemi v kraji zaměřenými na 

vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání 

Opatření: Podporovat prvky polytechnické výchovy ve vzdělávání v mateřských školách 

Je potřeba ve spolupráci se vzdělávacími institucemi v kraji zajistit mateřským školám dostatečné 

vybavení a pedagogickým pracovníkům takové vzdělání, aby se polytechnických témat neobávali 

a zařazovali je do vzdělávacího programu mateřských škol ve větší míře než doposud. Dále je vhodné 

využívat zkušeností, poznatků příkladů dobré praxe, využít potenciálu vzdělávacích a neziskových 

organizací a možností a zdrojů firem v regionu. 

 

Cíl: Soulad struktury oborového portfolia středních škol s možnostmi uplatnění jejich absolventů v praxi 

Opatření: Zajistit optimální strukturu vzdělávací nabídky středních škol pro absolventy základních škol 

Zlínský kraj bude nadále usilovat o optimální strukturu v podílech přijímaných žáků ke střednímu 

vzdělávání, včetně základního poměru žáků přijímaných k maturitnímu vzdělávání (bez nástavbového 

studia) a k nematuritnímu střednímu vzdělávání. V budoucnu je proto nutné udržet dostatečnou kvalitu 

přijímacího řízení, především do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou, a zajistit dostatečnou 

podporu řemeslných oborů vzdělání ukončených výučním listem. 

 

Opatření: Podporovat provázanost oborové nabídky s potřebami zaměstnavatelů v kontextu 

uplatnitelnosti absolventů středních škol 

V rámci tohoto opatření bude Zlínský kraj pokračovat v podpoře oborů s technickým zaměřením, 

v oborové struktuře středních škol bude i nadále vycházet z uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a 

změny v oborové struktuře projedná se zástupci sociálních partnerů. Dále při výběru volitelných 

předmětů na gymnáziích se zaměří na oblasti chemie, fyziky a dalších přírodních věd.  Dalším cílem je 

nezvyšovat kapacity oborů, které mají dlouhodobě nezaměstnanost vyšší než průměr nezaměstnaných 

absolventů v rámci kraje. 

Opatření: Nadále usilovat o udržení kvality středního vzdělávání a efektivní partnerskou spolupráci 

středních škol se zaměstnavateli 

K realizaci opatření bude Zlínský kraj zejména podporovat spolupráci středních odborných škol, 

základních škol a firem v aktivitách popularizujících technické, přírodovědné a řemeslné obory. 

V souvislosti s tím bude usilovat o další zkvalitnění výuky technických a přírodovědných oborů 

prostřednictvím modernizace technického vybavení, výukových materiálů, učebních pomůcek a využití 
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ICT. Nedílnou součástí bude rovněž podpora mezinárodní i regionální mobility, projektových aktivity 

žáků a pedagogů. 

 

Cíl: Soulad vyššího odborného vzdělávání s požadavky na uplatnění jejich absolventů v praxi 

Opatření: V oblasti oborové nabídky vyššího odborného vzdělávání reagovat na požadavky praxe 

s přihlédnutím k celkovému vývoji v terciárním vzdělávání 

V souvislosti s postupujícím demografickým propadem lze předpokládat spíše redukce vyšších 

odborných škol. Výjimku mohou tvořit obory technického a přírodovědného zaměření s provázaností na 

potřeby zaměstnavatelů v regionu. V souvislosti s tímto se doporučuje nadále akcentovat deklarovanou 

výhodu praktického zaměření vyššího odborného vzdělávání a uplatňovat co nejužší spolupráci škol 

a zaměstnavatelské praxe. 

 

Cíl: Zvyšovat šance na uplatnění absolventů středních škol na trhu práce 

Opatření: Podporovat atraktivnost výuky technických a přírodovědných oborů na základních a středních 

školách 

V důsledku neuspokojené potřeby zaměstnavatelů po absolventech technických a přírodovědných 

profesí bude kraj podporovat zejména aktivity napomáhající rozvoji technického a přírodovědného 

zaměření následného studia žáků základních a středních škol. Jedná se především o sdílení odborných 

učeben a laboratoří na středních školách pro žáky základních škol, podporu volnočasových aktivit 

technického a přírodovědného zaměření, rozvoj center technického a přírodovědného vzdělávání 

a úzké propojení škol a firem při praktické přípravě žáků. 

 

Cíl: Rozvoj znalostí a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na 

environmentální oblast.  

Opatření: Podpora kvality programů EVVO, prezentace příkladů dobré praxe, spolupráce a setkávání 

subjektů zabývajících se environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou, vzděláváním pedagogů 

a lektorů v oblasti EVVO 

Cílem je podporovat odpovědné chování vůči životnímu prostředí a jednání a rozhodování v souladu 

s principy udržitelného rozvoje. Podkladem pro podporu a rozvoj funkčního systému EVVO ve Zlínském 

kraji budou i nadále koncepční dokumenty: Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty Zlínského kraje a Akční plán EVVO. 

 

3.2.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Problém: Nedostatek příležitostí seznamovat se s technickou stránkou okolního světa v rámci 

předškolního vzdělávání. 

Příčina: Projekty a aktivity vztahující se k polytechnické výchově jsou do vzdělávacích programů 

zařazovány jen náhodně a ojediněle. 

Změna/Cíl: Zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání s ohledem na polytechnická témata. 

Překážky: Chybějící vybavení, nedostatečné kompetence a motivace pedagogů. 
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Potřeba udržet stávající stav: Optimální struktura oborové nabídky SŠ a kvalita středního vzdělávání. 

Cíl viz DZ ZK 2016: Soulad struktury oborového portfolia středních škol s možnostmi uplatnění jejich 

absolventů v praxi. 

 

Problém: Riziko nenaplnění VOŠ. 

Příčina: Demografický propad a preference vysokých škol na straně absolventů. 

Změna/Cíl: Soulad vyššího odborného vzdělávání s požadavky na uplatnění jejich absolventů v praxi. 

Překážky: Studenti dávají přednost studiu na vysokých školách, vyšší odborné školy ve Zlínském kraji 

jsou zaměřené převážně jen na zdravotnické a ekonomické obory. 

 

Problém: Poptávka po absolventech technických a přírodovědných SŠ na straně zaměstnavatelů 

převyšuje nabídku. 

Příčina: Možnou příčinou je nižší atraktivita práce/pracovních podmínek v některých oborech, 

nedostatečná motivace k práci v reálném pracovním prostředí, ze strany zaměstnavatelů často 

nereálné požadavky na pracovní standard a obecně nesoulad mezi některými kompetencemi 

absolventů a požadavky zaměstnavatelů. 

Možnou příčinou je i nižší atraktivita práce/pracovních podmínek v některých oborech nebo 

nedostatečná motivace k práci v reálném pracovním prostředí. 

Změna/Cíl: Vyšší šance na uplatnění absolventů středních škol na trhu práce 

Překážky: Přetrvávající preference jiných oborů na straně žáků/rodičů/absolventů, nezájem o změnu 

výuky na straně pedagogů/škol, nedostatečné materiální vybavení škol, nedostatečná spolupráce se 

zaměstnavateli v souvislosti s kariérovým poradenstvím. 

 

Problém: Neexistence komplexní sítě proškolených pedagogických pracovníků v oblasti EVVO, málo 

aktivní zapojení škol  

a nedostatečná podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji na školách ve Zlínském kraji. 

Příčina: Nedostatečné proškolení, zkušenosti a motivace pedagogických pracovníků k zařazení 

témat  EVVO do ostatních oblastí vzdělávacího procesu žáků. 

Změna/Cíl: Rozvoj znalostí a dovedností pedagogických pracovníků a žáků ve vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj s důrazem na environmentální oblast, proškolení koordinátorů EVVO. 

Překážky: Motivace ke změně, popř. financování aktivit EVVO. 
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3.3 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

Klíčové téma svým obsahem synergicky slučuje dva důležité aspekty, odborné vzdělávání na 

středních a vyšších odborných školách s účinnou participací subjektů hospodářské sféry na směřování 

a působnosti těchto škol. Ve středních školách se prolíná do všech úrovní učebních (obory vzdělání 

kategorie H, E s výučním listem) i studijních oborů (obory vzdělání M, L0 s maturitní zkouškou), včetně 

nástavbového studia (obory vzdělání kategorie L5 s maturitní zkouškou). 

 

3.3.1 Zhodnocení současného stavu 

V rámci Zlínského kraje je žákům středních škol poskytována široká nabídka oborů vzdělání na 

celkem 47 středních školách zřizovaných Zlínským krajem a na 19 středních školách zřizovaných jiným 

subjektem. Z celkových 31 skupin oborů je jich nabízeno 26 (tj. 84%). Možností získat kvalitní odborné 

vzdělání je tedy v kraji poměrně dost a jejich nabídka je dlouhodobě stabilní. 

Rozhodující část odborného vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání a studují v ní dvě 

třetiny všech žáků středních škol (školní rok 2015-2016), absolutní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: 

Tabulka 13 - Vývoj počtů žáků ve středních školách všech zřizovatelů ve Zlínském kraji (bez oborů K – 
gymnázium a C – Praktická škola jednoletá nebo dvouletá)  

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Celkem 21 514 19 455 17 942 17 275 17 063 

v tom:      

denní forma vzdělávání 20 223 18 408 16 988 16 401 16 286 

ostatní formy vzdělávání 1 291 1 047 954 874 777 

Zdroj: Statistiky MŠMT k 30. 9. příslušného školního roku 

 

Zlínský kraj usiluje o všestrannou podporu odborného vzdělávání včetně jeho kvality. Jde především 

o zkvalitnění teoretické i praktické výuky prostřednictvím modernizace technického vybavení, 

výukových materiálů, učebních pomůcek a využití ICT. V případě přírodovědného vzdělávání se 

především zaměřuje na oblast chemie, fyziky. Dále jsou podporovány obory vzdělání s ohledem na 

setrvalé požadavky trhu práce a některé řemeslné obory s dlouholetou tradicí typické pro zlínský region. 

Součástí tohoto úsilí je zachování optimální dostupnosti oborové vzdělávací nabídky ve všech částech 

kraje. Dosavadní zkušenosti ukázaly, že finanční podpora žáků ve vybraných oborech je účinným 

motivačním nástrojem a úspěšně eliminuje dopad nepříznivého demografického vývoje na počet žáků 

přijímaných do těchto oborů. Jednoznačně příznivé jsou názory ze strany veřejnosti i ze strany 

zaměstnavatelů, že zavedení stipendijního programu bylo tím správným krokem pro zvýšení zájmu 

o řemesla a motivuje žáky ke studiu vybraných oborů, které nejsou v centru pozornosti mladých lidí. 

Finanční příspěvek je poskytován z rozpočtu Zlínského kraje (více viz kap. 3.3.4.2 Příklady dobré 

praxe). 
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Graf 30 - Vývoj počtu žáků ve vybraných podporovaných oborech 

 

Zdroj: OŠMS, KÚ Zlínského kraje 

 

Dalším důležitým prvkem v podpoře odborného vzdělávání je navázání užších kontaktů se sociálními 

partnery (zaměstnavateli, úřady práce, hospodářskými komorami, vysokými školami a dalšími) a jejich 

vzájemná spolupráce se školami, které se v uplynulých letech staly neodmyslitelnou součástí činnosti 

středních škol. Zástupci firem se například podílí na tvorbě či upřesnění obsahu vzdělávání a ŠVP, 

realizují praktické vyučování prostřednictvím svých zaměstnanců - lektorů ve výrobních prostorách firem 

a na vlastních výrobních zařízeních a technologiích, účastní se aktivně závěrečných a maturitních 

zkoušek, zapojují se do života školy a nalézají další formy spolupráce, které přispívají ke zvýšení kvality 

absolventů daných oborů, nebo zvýšení zájmu o studium těchto oborů. Zmiňované aktivity jsou vždy 

podloženy vzájemnými smlouvami škol se zúčastněnými zaměstnavateli. Zlínský kraj usiluje o to, aby 

odborné vzdělávání kvalitně připravilo většinu svých absolventů na úspěšný vstup na trh práce.  

Aktuální nabídka vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji je 

každoročně zveřejňována a pravidelně aktualizována na informačním a vzdělávacím portálu školství 

Zlínského kraje www.zkola.cz. Dalším důležitým portálem se stala tzv. virtuální burza středních škol ve 

Zlínském kraji (www.burzaskol.cz). Podle zadaných kritérií lze snadno vyhledat potřebné informace 

týkající se všech středních a vyšších odborných škol a oborů. Do budoucna se předpokládá rozšíření 

webového prostředí Burzy škol o zaměstnavatelský sektor, tzn. nabídku pracovních příležitostí pro 

absolventy.  
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Odborné vzdělávání je přirozenou součástí rovněž u vyššího odborného vzdělávání. Ve Zlínském 

kraji se studenti vyšších odborných škol v současné době vzdělávají celkem na 10 školách všech 

zřizovatelů a v osmi skupinách oborů vzdělávání. Nejvíce, 73 % z celkového počtu studujících na těchto 

školách, se jich koncentruje ve třech skupinách oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost, dále 

Zdravotnictví a Pedagogika, učitelství a sociální péče. Tato nabídka je doplněna skupinami oborů 

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Potravinářství a potravinářská chemie, 

Ekonomika a podnikání, Gastronomie, hotelnictví a turismus, Umění a užité umění. Zlínský kraj je 

připraven podporovat takové obory, které jsou v souladu s potřebami zaměstnavatelů v regionu, 

případně takové vzdělávací programy, jejíž koncepce budou vycházet ze specifik regionu a nebudou 

v rozporu s požadavky trhu práce.  

Tabulka 14 - Vývoj počtů studentů ve vyšších odborných školách ve Zlínském kraji (všichni zřizovatelé) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Celkem 1 236     1 280 1 258 1 137 1 030 

v tom:           

Denní forma vzdělávání 957 936 924 843 709 

Ostatní formy vzdělávání 279 344 294 294 321 

Zdroj: Statistiky MŠMT k 30. 9. příslušného školního roku 

 

Kromě počátečního vzdělávání jsou školy rovněž aktivní v oblasti dalšího profesního vzdělávání, 

v níž jejich působení směřuje do tří proudů. V prvním nabízí a realizují distanční formy výuky 

v požadovaných oborech odborného vzdělávání. Dále se v součinnosti s úřady práce také podílí na 

zajišťování rekvalifikačních kurzů. Ve třetím směru pak navazují na svoje zapojení do projektů UNIV 

a získané zkušenosti uplatňují při přípravě zájemců z řad ekonomicky aktivní veřejnosti k získání 

vybrané profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací. V tomto případě je častá adresná 

spolupráce se zaměstnavateli. 

 

3.3.2 Přehled koncepčních dokumentů 

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020) 

(strategický cíl 2: Zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy. Pokračovat v podpoře studia 

jazyků, profesního rozvoje učitelů a školitelů a dále podporovat oblast řízení a financování. Rozvíjet 

spolupráci v základních dovednostech jako je čtení, matematika a přírodní vědy. Zajistit, aby v rámci 

plánování, které se bude týkat vzdělávání a odborné přípravy, bylo náležitě zohledňováno posouzení 

budoucích požadavků na dovednosti a přizpůsobení potřebám trhu práce. 

strategický cíl 4: Zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních 

vzdělávání a odborné přípravy. Rozvíjet spolupráci mezi poskytovateli vzdělávání a podniky, 

výzkumnými institucemi, kulturními subjekty a podporovat kreativitu a inovace rozvojem specifických 

metod výuky a učení (včetně využívání nových nástrojů informačních a komunikačních technologií 

a vzdělávání učitelů)). 

Priority Národního programu reforem ČR 2014 (NPR) 

(kapitola 4. 3. 5. Podporovat odborné vzdělávání a spolupráci mezi školami a zaměstnavateli, a to 

především díky daňovému zvýhodnění na podporu odborného vzdělávání. Dále podporovat technické 

a učební obory úpravou rámcových vzdělávacích programů a systému financování regionálního 

školství. Rovněž bude posílena role zaměstnavatelů v oblasti kariérového poradenství. U vyšších 

odborných škol je potřeba motivovat firmy k zajištění odborné praxe a praktického vyučování v co 
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nejvyšší míře, včetně zavedení firemních stipendií. Dále rozvíjet koncept celoživotního učení, konkrétně 

oblasti, které by mělo být chápáno nejen jako osobnostní rozvoj, ale zejména jako nástroj podporující 

zaměstnatelnost jednotlivců a jejich uplatitelnosti na trhu práce.) 

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 

strategie) 

(specifický cíl D.1.1.: Vytvořit funkční vztah mezi školami a zaměstnavateli) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 

(opatření: Podporovat provázanost oborové nabídky s potřebami zaměstnavatelů v kontextu 

uplatnitelnosti absolventů středních škol. A dále usilovat o udržení kvality středního vzdělávání 

a efektivní partnerskou spolupráci středních škol se zaměstnavateli. 

opatření: V oblasti oborové nabídky vyššího odborného vzdělávání reagovat na požadavky praxe 

s přihlédnutím k celkovému vývoji v terciárním vzdělávání. 

opatření: Reagovat nabídkou struktury a obsahu oborů vzdělávání na požadavky trhu práce ve Zlínském 

kraji.) 

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 -2020 

(opatření: Zvyšování účasti na vzdělávání s důrazem na terciární a další vzdělávání, zvyšování kvality 

vzdělávání ve všech jeho dílčích složkách a zvyšování souladu nabídky vzdělávání na jedné straně 

a požadavků trhu práce na straně druhé.) 

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 – 2016 

(opatření: Zajistit větší spolupráci firemního a vzdělávacího sektoru, optimalizovat a zkvalitňovat 

primární a sekundární vzdělávací stupeň.) 

Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020 

(specifický cíl A.1.1.: Zvyšovat zájem o studium technických a přírodovědeckých oborů, A.1.2. Sbližovat 

potřeby firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol) 

 

3.3.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Žáci a studenti středních škol a vyšších odborných škol, 

 Pedagogičtí pracovníci, 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, 

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, 

 Zástupci firem, zaměstnavatelů (hospodářské komory, profesní sdružení), podpůrné organizace 

v oblasti podnikání (inovační centra, Czechinvest). 

 

3.3.4 Realizované aktivity a projekty  

 

3.3.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

Většina středních škol v kraji, v rámci spolupráce se zaměstnavateli, nejvíce využívá společného 

organizování odborného výcviku nebo praxe žáků na pracovištích zaměstnavatelů. Tuto aktivitu 

realizuje 78 % škol, zároveň ji označily jako důležitou. Kromě praktického vyučování využívají školy 

odborníky z praxe rovněž v teorii a to nejčastěji v rámci odborných přednášek (70 %) a různých 
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odborných aktivit. Často se zástupci zaměstnavatelů účastní také závěrečných zkoušek žáků (48 %). 

Stáže pro pedagogy na pracovištích a v moderních provozech organizuje dle dotazníkového šetření 

39 % škol. Ve Zlínském kraji byla tato odpověď významně častější, než je průměr ČR (26 %). 

Školy naopak nejméně využívají a současně považují jako za nejméně důležité zpracování strategie 

spolupráce se zaměstnavateli a dalšími partnery a na rozdíl od závěrečných zkoušek také účast 

zástupců zaměstnavatelů při profilových maturitních zkouškách. 

Jako největší překážku při spolupráci se zaměstnavateli, na kterou školy nejčastěji naráží, byla 

uváděna finanční náročnost při zajištění zdravotních prohlídek a pojištění žáků školy před vstupem na 

pracoviště zaměstnavatele (46 %). Dalším problémem je pro 39 % škol skutečnost, že žáci nejsou 

dostatečně disciplinovaní a motivovaní pro práci v reálném prostředí. Některé školy (35 %) rovněž 

uvedly, že na rozdíl od škol se firmy nemohou, jak po personální, tak po materiální stránce přizpůsobit 

vzdělávacím potřebám některých žáků. 

Pro zlepšení spolupráce se zaměstnavateli by školy (64 %) nejvíce uvítaly, a považují to rovněž za 

velmi důležité, dostatek finančních prostředků k zajištění organizace odborného výcviku, dojíždění žáků 

k zaměstnavatelům, pojištění žáků a úhradu zdravotních prohlídek a v neposlední řadě také k nákupu 

nových výukových materiálů. Dále uvádí cca 60 % škol jako velmi přínosnou podporu odborných stáží 

žáků i pedagogů v moderních provozech a firmách, včetně zahraničních. 

 

 

3.3.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

V programovém období 2007 – 2013 byly ve Zlínském kraji realizovány projekty zaměřené na rozvoj 

odborného vzdělávání. Mezi nejčastější výstupy těchto projektů patřily: 

 zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, 

 modernizace výuky odborných předmětů, 

 propojení odborného školství s praxí, 

 zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, 

 zvýšení kvality ve vzdělávání, 

 prohloubení spolupráce mezi školami a firemní sférou, 

 další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. 

Projekty byly realizovány v rámci Rozvojových programů MŠMT, Operačního programu vzdělávání 

pro konkurenceschopnost, Regionálního operačního programu Střední Morava, finanční podpory 

z rozpočtu Zlínského kraje nebo z vlastní iniciativy a zdrojů školy. 

 

3.3.4.3 Příklady dobré praxe 

Název projektu: Rozvojový program na Podporu odborného vzdělávání 

Realizace projektu: 2015 

Realizátor a partneři projektu: Ministerstvo školství mládeže a sportu ČR 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 
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Charakteristika: Cílem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality a úrovně středního odborného 

vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání na středních školách. Podpora spočívá především v zajištění 

kvalitního vzdělávání žáků ve vybraných víceoborových třídách a dále ve  třídách jednooborových, které 

jsou málo naplněny např. z důvodu nízkého zájmu žáků o vzdělávání nebo i z důvodu objektivní nižší 

potřeby takto specializovaných budoucích odborníků. Finanční prostředky poskytuje MŠMT. 

 

Projekt, který se podle ohlasů ze základních i středních škol v podpoře odborného školství a 

polytechnického vzdělávání velmi osvědčil, byla Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro 

moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Popsán byl výše v kapitole 3.2.4.2. 

 

Název projektu: Podpora řemesel v odborném školství 

Realizace projektu: od šk. roku 2007-2008 

Realizátor a partneři projektu: Zlínský kraj 

Cílová skupina: žáci SŠ a SOU 

Charakteristika: Žákům vybraných oborů vzdělání je během jejich profesní přípravy, za splnění 

stanovených podmínek, poskytována finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje. Počet oborů není 

neměnný, reaguje na požadavky trhu práce s ohledem na tradiční řemesla v regionu. V rámci projektu 

je v současné době zařazeno 16 oborů, převážně ze skupin strojírenství a stavebnictví. Vývoj počtu 

žáků ve vybraných podporovaných oborech je patrný z grafu 30. Do projektu je zapojeno celkem 16 

středních škol zřizovaných Zlínským krajem a čtyři střední školy zřizované soukromým subjektem.  

 

3.3.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: Soulad struktury oborového portfolia středních škol s možnostmi uplatnění jejich absolventů v praxi.  

Opatření: Podporovat provázanost oborové nabídky s potřebami zaměstnavatelů v kontextu 

uplatnitelnosti absolventů středních škol. 

V rámci tohoto opatření bude Zlínský kraj pokračovat v podpoře oborů s technickým zaměřením, 

v oborové struktuře středních škol bude i nadále vycházet z uplatnitelnosti absolventů na trhu práce 

a změny v oborové struktuře projedná se zástupci sociálních partnerů. Dále při výběru volitelných 

předmětů na gymnáziích se zaměří na oblasti chemie, fyziky a dalších přírodních věd.  Dalším cílem je 

nezvyšovat kapacity oborů, které mají dlouhodobě nezaměstnanost vyšší než průměr nezaměstnaných 

absolventů v rámci kraje. 

Opatření: Nadále usilovat o udržení kvality středního vzdělávání a efektivní partnerskou spolupráci 

středních škol se zaměstnavateli. 

K realizaci opatření bude Zlínský kraj zejména podporovat spolupráci středních odborných škol, 

základních škol a firem v aktivitách popularizujících technické, přírodovědné a řemeslné obory. 

V souvislosti s tím bude usilovat o další zkvalitnění výuky technických a přírodovědných oborů 

prostřednictvím modernizace technického vybavení, výukových materiálů, učebních pomůcek a využití 

ICT. Nedílnou součástí bude rovněž podpora mezinárodní i regionální mobility, projektových aktivit žáků 

a pedagogů. 
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Cíl: Soulad vyššího odborného vzdělávání s požadavky na uplatnění jejich absolventů v praxi.  

Opatření: V oblasti oborové nabídky vyššího odborného vzdělávání reagovat na požadavky praxe 

s přihlédnutím k celkovému vývoji v terciárním vzdělávání. 

V souvislosti s postupujícím demografickým propadem lze předpokládat spíše redukce vyšších 

odborných škol. Výjimku mohou tvořit případně obory technického a přírodovědného zaměření 

s provázaností na potřeby zaměstnavatelů v regionu. V souvislosti s tímto se doporučuje nadále 

akcentovat deklarovanou výhodu praktického zaměření vyššího odborného vzdělávání a uplatňovat co 

nejužší spolupráci škol a zaměstnavatelské praxe. 

 

Cíl: Zvyšovat šance na uplatnění absolventů středních škol na trhu práce.  

Opatření: Reagovat nabídkou struktury a obsahu oborů vzdělávání na požadavky trhu práce ve 

Zlínském kraji. 

Vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji je víceméně stabilní a na 

velmi dobré úrovni. Přesto je Zlínský kraj připraven využívat zjištění z analýz trhu práce zpracovávaných 

pro kraj a predikce zpracovávané úřady práce, hospodářskými komorami, Svazem průmyslu a dopravy 

ČR a dalšími. Dále bude podporovat aktivity jako zavedení tzv. mistrovských zkoušek, účast žáků 

v rámci praktického vyučování na pracovištích firem a bude aktivní v oblasti podpory zavádění prvků 

duálního systému vzdělávání do výukových programů středních škol. 

 

3.3.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Potřeba udržet stávající stav: Optimální strukturu oborové nabídky středního vzdělávání. Nadále 

podporovat rozvoj kvality středního vzdělávání a partnerskou spolupráci SŠ se zaměstnavateli. 

Cíl viz DZ ZK 2016: Soulad struktury oborového portfolia středních škol s možnostmi uplatnění jejich 

absolventů v praxi. 

 

Další související problémové oblasti jsou uvedeny v kapitole 3.2.6. 
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3.4 Rozvoj kariérového poradenství 
pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ a ZŠ 

V pracovním procesu stráví člověk většinu života. Proto je volba povolání a s tím související životní 

spokojenost, životní styl i způsob trávení volného času včetně osobního růstu, angažovanosti a iniciativy 

velmi významná. Motivovat žáky k volbě povolání lze již po ukončení prvního stupně základní školy. Na 

středních školách se kariérové poradenství musí zaměřit především na pomoc při hledání osobní 

orientace studenta, podporu jeho dovedností a to i vzhledem k potřebám regionu. Aby byli žáci 

a studenti úspěšní v pracovním procesu, musí kariérové poradenství zahrnovat i další cílové skupiny 

tak, jak jsou uvedeny v jedné z následujících podkapitol.  

V obecné rovině může být kariérové poradenství orientováno na: 

 osobnost člověka - jeho představy, potřeby, možnosti, zaměření, schopnosti, dovednosti, 

 trh práce – ve vztahu k potřebám regionu, významu regionu, plánům rozvoje území, 

 budoucnost - vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na vzdělání, rozvoji nových odvětví 

a technologií.  

Kariérové poradenství na evropské úrovni 

Problematika a výzkum služeb kariérového poradenství jsou předmětem zájmu řady mezinárodních 

organizací a aktivit v rámci Evropské unie. Dobře realizované, připravené a promyšlené kariérové 

poradenství předznamenává přínosy v mnoha rovinách. Působí mimo jiné kladně na pocit osobní 

spokojenosti a dále vede např. ke zvyšování efektivity vzdělávacích systémů i trhu práce11. 

Evropská komise vytvořila za účelem sladění různorodých oblastí přístupů k poradenství v Evropě 

Centrum Euroguidance. Centrum zajišťuje zejména vzdělávací aktivity a informační službu pro kariérové 

poradce. Cílem české pobočky je zprostředkovat zkušenosti z evropských zemí odborné veřejnosti 

a podporovat tak rozvoj kariérového poradenství. 

 

3.4.1 Zhodnocení současného stavu 

V České republice je dán legislativní rámec v oblasti kariérového poradenství vyhláškou 72/2005 Sb. 

(v aktuálním znění), odst. 2 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních 

a rozhodnutím Rady evropské unie z 12. 7. 2005 o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských 

států (2005/600/ES). 

V dubnu 2000 přijala vláda ČR usnesení k Opatřením ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol 

a v roce 2001 vydalo MŠMT metodický pokyn, na jehož základě se stala výchova k volbě povolání 

součástí základního vzdělávání. Na základě metodického pokynu MŠMT bylo učivo úvodu do světa 

práce, sloužící k rozvoji osobnostních předpokladů pro orientaci a flexibilitu na trhu práce, zařazeno 

také do vzdělávacích programů středních škol. 

                                                      
 

11 EVROPSKÁ KOMISE. Strategie Evropa 2020 [online]. 2010 [cit. 10.2.2016]. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_cs.htm 
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V roce 2004 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy schválen Návrh národní politiky 

kariérového poradenství v ČR. Byl to první strategický dokument, který se na národní úrovni komplexně 

zabýval strategickým rozvojem v oblasti kariérového poradenství. Návrh definoval hlavní problémy 

současného stavu, jejich příčiny a opatření k řešení. Kariérovému poradenství byla přiznána výrazně 

vyšší priorita než dosud a byly posíleny poradenské činnosti v rámci ustavujících se školních 

poradenských pracovišť.  

Za další milník je možno považovat rok 2014, kdy byly v rámci systému uznávání výsledků 

neformálního a informálního učení připraveny kvalifikační a hodnoticí standardy12: Kariérový poradce 

pro vzdělávací a profesní dráhu, Kariérový poradce pro zaměstnanost a Kariérový poradce pro 

ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel.13 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 

stanovuje pro oblast kariérového poradenství tyto priority: 

 rozvíjení informačního systému na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese a k ní 

vedoucí vzdělávací dráhy, 

 zkvalitnění metodické podpory vedení školských a školních poradenských služeb, 

 zkvalitnění systému dalšího vzdělávání poradenských pracovníků, 

 zajištění lepší dostupnosti vzdělávání pro stávající pracovníky kariérového poradenství, 

 provázání kariérového poradenství s potřebami trhu práce. 

Prioritou dlouhodobého záměru je také příprava podkladů pro činnosti kariérového a výchovného 

poradce tak, aby v budoucnu mohlo dojít k oddělení těchto pozic. A celkové propojení, posílení 

spolupráce a koordinace poskytovatelů kariérového poradenství z různých sektorů a oblastí kariérového 

poradenství.14  

 

Oblast kariérového poradenství je na krajské úrovni řešena v rámci dokumentu Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016. V souladu s dlouhodobým záměrem 

zveřejňuje kraj na portále Burza škol15 informace o charakteru a zaměření středních škol, podmínkách 

přijímacího řízení a dnech otevřených dveří na všech středních školách ve Zlínském kraji. Kraj dále 

podporuje organizování seminářů pro ředitele a výchovné poradce škol, třídní učitele a pracovníky 

školních poradenských pracovišť nebo například vydávání elektronické publikace Kam na školu ve 

Zlínském kraji. Co se týče využití krajských portálů z rodiny Zkola.cz, je v plánu rozvíjení informačního 

systému Burza škol a jeho doplnění o web Burza firem. Nadále by se měl využívat portál Zkariera.cz 

                                                      
 

12 Kvalifikační standard zahrnuje seznam dovedností, požadovaných pro příslušnou profesní kvalifikaci a hodnoticí standard 
stanovuje kritéria hodnocení, způsoby ověřování a další pokyny k validaci dovedností, požadovaných kvalifikačním standardem 
příslušné profesní kvalifikace. 
13 NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Širší společenské souvislosti kariérového poradenství [online]. 2011 [cit. 15.2.2016] 
http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-4-11 
14 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 2015-2020 [online]. 2015 [cit. 15.2.2016]. Dostupné na: http://www.vzdelavani2020.cz/ 
15 Dostupné na: https://www.zkola.cz/burzaskol/Stranky/Kam-na-%C5%A1kolu-ve-Zl%C3%ADnsk%C3%A9m-kraji.aspx 
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jako nástroj pro výběr vhodné vzdělávací cesty, aktualizovat seznam webových stránek s informacemi 

o možnostech vzdělávání a práce.  

V krajském dlouhodobém záměru je dále kladen důraz na zvyšování kompetencí výchovných 

poradců v oblasti kariérového poradenství a to dalším vzděláváním v akreditovaných vzdělávacích 

programech ve spolupráci s poradenskými zařízeními. V kraji je podporována spolupráce se sociálními 

partnery při organizaci akcí podporujících interaktivní formy prezentace škol a firem s cílem zvyšovat 

informovanost rodičů a žáků pro volbu optimální vzdělávací cesty a zajišťujících informovanost 

kariérních poradců o reálném pracovním prostředí ve firmách. 

 

3.4.2 Přehled koncepčních dokumentů  

Strategie Evropa 2020  

(kapitola: Inteligentní růst – hospodářství založené na znalostech a inovacích) 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

(cíl 3.1.7: Individualizovat nabídku poradenských služeb) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 

(opatření: G 14. 1. až G 16.3., více viz kap. 3.4.1) 

Nová opatření na podporu odborného vzdělávání 

(opatření: 1 až 5 v rámci cíle I - Motivovat žáky základních škol k výběru oborů středního vzdělání na 

základě jejich zájmu a schopností a žáky středních a vyšších odborných škol k pozitivnímu vztahu ke 

zvolenému oboru v procesu přípravy na povolání i k dalšímu vzdělávání) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 

(opatření: Rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství) 

Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje 

(priorita 1: Struktura a kvalita technického vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje) 

Koncepce podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji 

(opatření B. 3.: Podpora vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů) 

Regionální inovační strategie Zlínského kraje 2013-2020 

(specifický cíl A.1.1.: Zvyšovat zájem o studium technických a přírodovědeckých oborů, A.1.2. Sbližovat 

potřeby firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol) 

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství 2013 

 

3.4.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Žáci a studenti ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci), 

 Školní poradenská pracoviště (psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci, školní 

metodici prevence, třídní učitelé a další pedagogičtí pracovníci), 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 

 Poradenská pracoviště řízená kraji (KPPP a ZDVPP, SPC), 

 Rodičovská veřejnost, 

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 
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 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, 

 Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu, 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, 

 Poradenská pracoviště (ÚP, NNO, soukromé organizace), 

 Úřady práce, zástupci firem, zaměstnavatelů (hospodářské komory, profesní sdružení), 

podpůrné organizace v oblasti podnikání (inovační centra, Czechinvest). 

 

3.4.4 Realizované aktivity a projekty 

3.4.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

Za nejčastější aktivity realizované v rámci kariérového poradenství označovaly školy organizování 

exkurzí, besed apod. pro kariérovou orientaci žáků (87 %). Značná část škol (77 %) využívá při náborech 

spolupráci se zaměstnavateli a VŠ a 74 % škol uskutečňuje odborný výcvik nebo praxe přímo 

u zaměstnavatelů. Podporu žákům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním poskytuje dle 

dotazníku 70 % škol, stejně tak individuální služby kariérového poradenství pro žáky. Jako 

problematické se jeví průběžné vzdělávání pedagogů v oblasti kariérového poradenství, kdy jen 26 % 

škol uvedlo, že se na této činnosti aktivně podílí. 

Nejčastěji školy označovaly jako překážku nedostatečné finanční prostředky (61 %), malý zájem 

o kariérové poradenství na straně žáků a rodičů (44 %) a nízkou časovou dotaci pro poskytování 

poradenství (44 %). Na problematickou situaci spojenou s absencí pozice samostatného kariérového 

poradce poukázalo 33 % (tj. 23 škol z 69) škol. Avšak na jiném místě dotazníku více než polovina (37) 

škol uvedla, že by jim vytvoření pozice samostatného kariérového poradce pomohlo k dosažení 

zvoleného cíle a z nich 34 označilo toho opatření jako důležité. 

V rozvoji kariérového poradenství by školám nejvíce pomohly dostatečné finanční prostředky na 

realizaci exkurzí, besed apod. (87 %), vyšší časové dotace poradenství (57 %), možnost exkurzí 

k zaměstnavatelům, spolupráce s personalisty podniků a vytvoření pozice samostatného kariérového 

poradce (54 %). Polovina škol (51 %) by uvítala zapojení externích odborníků a zapojení 

zaměstnavatelů do náborových aktivit škol a 48 % škol označilo za přínosnou možnost prohloubit 

vzdělávání kariérových poradců. 

 

3.4.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

Projekty realizované ve Zlínském kraji byly financovány především z prostředků EU v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Lidské zdroje 

a zaměstnanost. Problematiku v této oblasti řešil Krajský úřad Zlín, školy a školská zařízení, 

podnikatelské subjekty a nestátní neziskové organizace. Dva posledně jmenované subjekty se 

v projektech zaměřovaly především na mladé lidi z dětských domovů nebo na mládež, která po 

absolvování středoškolského vzdělávání nemohla získat práci. Projekty škol a školských zařízení byly 
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většinou zaměřeny na orientaci v podnikatelsko-pracovních aktivitách a zvýšení erudice mladých lidí 

v rozjezdu vlastních podnikatelských aktivit, včetně možností rekvalifikace a zvýšení praktických 

odborností. 

 

3.4.4.3 Příklady dobré praxe  

Název projektu: VIP Kariéra II-KP, RAMPS – VIP III 

Realizace projektu: 2010- 2015 

Realizátor projektu: Národní ústav pro vzdělávání 

Cílová skupina: žáci škol zejména pak žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogové 

zapojených škol, včetně jejich vedení, pracovníci školských poradenských zařízení, pracovníci středisek 

výchovné péče, pracovníci KÚ, kteří mají v kompetenci poradenství 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Projekty přispěly k dalšímu rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství ve školách 

a k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Cílem bylo dosáhnout lepší provázanosti mezi 

různými poradenskými subjekty a vytvořit takový systém poradenských služeb, který pomáhá 

jednotlivcům ve všech uzlových bodech vzdělávání a kariérového rozhodování. I když se jednalo 

o projekty celostátní, významný je i jejich dopad do Zlínského kraje. Byly vytvořeny sítě školních 

poradenských pracovišť, které se staly součástí dobré praxe škol a mají pozitivní dopad na klima školy. 

Současně jsou i odrazovým můstkem kariérového poradenství. Do projektu RAMPS – VIP III bylo ve 

Zlínském kraji zapojeno celkem 19 škol. Z toho byly tři střední školy a 16 základních škol. Ve všech 

školách mimo jedné, pracuje na částečný úvazek školní psycholog nebo školní pedagog.  

 

Název projektu: Rozvoj kariérového poradenství, rozšíření nabídky psychologických a speciálně 

pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané – „Tvoje 

budoucnost“ 

Realizace projektu: 2010-2013 

Realizátor projektu: KPPP a ZDVPP Zlín 

Cílová skupina: žáci se specifickými poruchami učení a chování, žáci mimořádně nadaní, sociálně 

znevýhodnění 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Projekt byl doporučením pro pracovníky v poradenských zařízeních, třídní učitele a 

kariérové poradce ve školách, jak pomoci žákům při volbě práce. Výstupem byla metodika k modulům 

osobnosti a sebepoznání, včetně mapování vlastních učebních stylů.  

 

Název projektu: Jak pracovat s kariérním portfoliem 

Realizace projektu: 2012-2015 

Realizátor projektu: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 

Cílová skupina: pedagogové ZŠ a SŠ, výchovní a kariéroví poradci, třídní učitelé, vychovatelé 

z dětských domovů apod. ze Zlínského kraje 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
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Charakteristika: Cílem projektu bylo vytvořit elektronický nástroj Kariérní portfolio a naučit se využívat 

jej pro plánování kariéry. Součástí týmu poradců byli konzultanti přímo z praxe, odborníci, personalisté, 

řemeslníci a další, připraveni zodpovědět otázky žáků prostřednictvím webové aplikace. Žáci tak mohli 

získat reálný obraz o jednotlivých povoláních, o možnostech uplatnit se na trhu práce. Realizátoři 

zpracovali metodiku pro pedagogy a vytvořili sedm vzdělávacích programů, s cílem proškolit 300 

pedagogů z celého kraje v práci s kariérním portfoliem a základních poradenských technikách. V rámci 

celého Zlínského kraje bylo zorganizováno celkem 24 exkurzí a 16 besed s personalisty a odborníky 

z firem.  

 

3.4.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: Rozvoj školských poradenských služeb 

Opatření: Rozšíření a zkvalitnění kariérového poradenství 

Kariérové poradenství je poskytováno na úrovni školských poradenských zařízení, výchovných poradců 

ve školách a úřadu práce. Nadále bude rozvíjen informační systém na podporu kvalifikovaného 

rozhodování o volbě profese a posilována spolupráce mezi poskytovateli kariérového poradenství 

z různých sektorů. Budou také podporovány další aktivity, které budou v oblasti kariérového poradenství 

vznikat.  

 

3.4.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Problém: Nedostatek pracovníků v technických, řemeslných oborech, informačních technologiích 

Příčina: Nezájem žáků, neadekvátní požadavky rodičů, nezájem o manuální zručnosti a dovednosti. 

Nezájem o řemeslné obory. Nedostatek společenského ocenění některých profesí a činností. 

Změna/Cíl: Rozvoj školských poradenských služeb 

Překážky: neadekvátní kompetence na straně školních kariérových poradců, nedostatečné vzdělávání, 

přetíženost pedagogů, vykonávajících současně s výukou činnost výchovného a kariérového poradce, 

nezájem o poradenství ze strany žáků/rodičů 
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3.5 Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje 

Potřeba využít školy jako centra dalšího profesního rozvoje nastala v souvislosti se společenskými 

změnami po roce 1989. Výrazné snížení počtu žáků, transformace národního hospodářství a měnící se 

podmínky na trhu práce způsobily na jedné straně uvolnění kapacit ve školách a na druhé straně nutnost 

průběžně doplňovat případně zcela změnit kvalifikaci u značného počtu osob na trhu práce. Podmínek 

pro to, aby se ze škol (převážně středních odborných) stala plnohodnotná centra dalšího vzdělávání je 

několik. Zejména je potřeba, aby: 

 školy získaly takové vybavení, které je srovnatelné s reálnou situací v praxi, 

 pedagogové byli vyškoleni jako lektoři vzdělávání dospělých, 

 byla rozvíjena spolupráce škol, zaměstnavatelů a dalších sociálních partnerů, 

 školy získaly autorizace pro uznávání profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. 

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.  

 

Další vzdělávání 

Za další vzdělávání je obvykle považováno vzdělávání dospělých, které bezprostředně nenavazuje 

na vzdělávání počáteční. Po ukončení počátečního vzdělávání člověk obvykle působí nějaký čas na 

trhu práce (případně mimo něj), než vyvstane potřeba prohloubit, rozšířit či úplně změnit kvalifikaci. 

V rámci dalšího vzdělávání se pak rozlišuje: 

 formální vzdělávání (probíhá ve vzdělávacích institucích, vede k získání uznávaných certifikátů 

a kvalifikací) 

 neformální vzdělávání i informální učení (probíhá u zaměstnavatelů, v organizacích zájmového 

vzdělávání apod., nevede k získání formalizovaného certifikátu). 

 

Další vzdělávání na evropské úrovni 

Rozvojem škol jako center dalšího profesního rozvoje se zabývá řada dokumentů na mezinárodní, 

národní i krajské úrovni. Mezinárodní Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné 

přípravě vyjmenovává celkem čtyři strategické cíle, které odpovídají komplexnímu zaměření na 

celoživotní učení: realizovat celoživotní učení a mobilitu v učení, zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání 

a odborné přípravy, podporovat spravedlnost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšit kreativitu 

a inovace, včetně podnikatelských schopností. 

 

3.5.1 Zhodnocení současného stavu 

Podpora celoživotního vzdělávání je zájmem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky, Zlínského kraje i dalších aktérů. Podle Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 

2020 je potřeba, aby vzdělávací systém vytvářel rovné vzdělávací příležitosti a motivující prostředí pro 

všechny společenské skupiny. Dále aby vytvářel podmínky k tomu, aby si každý občan České republiky 
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mohl v průběhu života své vzdělání doplnit, zvýšit či rozšířit tak, aby dosáhl svého maximálního 

vzdělávacího potenciálu. 

Jedním z opatření výše uvedené strategie je také podpora rozvíjení práce škol a školských zařízení 

jako center celoživotního učení, které poskytují širokou vzdělávací nabídku zaměřenou na dospělou 

populaci a podílejí se na systému uznávání založeném na Národní soustavě kvalifikací. Díky níž mohou 

občané získat nebo si rozšířit vlastní kvalifikaci. Systém je nastaven tak, aby se nabídka dalšího 

vzdělávání mohla rozvíjet v souladu s potřebami trhu práce. 

 

V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016 (DZ ZK 

2016) si kraj vytyčil za cíl pokračovat v podpoře nabídky programů dalšího vzdělávání pro dospělé ve 

stávajících centrech vzdělávání. Ve spolupráci se zaměstnavateli chce kraj rozvíjet a inovovat 

vzdělávací moduly a hledat možnosti ke zvýšení zájmu o účast v dalším vzdělávání.  

Dále je v DZ ZK 2016 deklarován zájem podporovat systém Národní soustavy kvalifikací. Kvalita 

dalšího vzdělávání má být podpořena systémovými kroky s využitím finančních zdrojů Evropské unie. 

Nezbytnou podmínkou je přenos informací o vzdělávacích potřebách pracovníků škol a školských 

zařízení na klíčové poskytovatele DVPP. V této souvislosti bude ve Zlínském kraji nadále rozvíjen portál 

Sofia zaměřený na oblast dalšího vzdělávání. Portál je v provozu od roku 2013 a jeho součástí je krajská 

databáze vzdělávacích zařízení, aktuální nabídka vzdělávacích akcí, oborově zaměřené kabinety 

a poradna pro pedagogy. Ve školním roce 2014-2015 bylo v databázi registrováno celkem 55 

vzdělavatelů, z nichž 27 byly školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem. Tito vzdělavatelé 

během školního roku 2014-2015 nabízeli celkem 355 vzdělávacích programů. Aktuální údaje vztahující 

se k dalšímu vzdělávání poskytovanému prostřednictvím škol jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tabulka 15 - Počty škol nabízejících další vzdělávání prostřednictvím portálu SOFIA ve Zlínském kraji 

k 1. 4. 2016 

Okres Počet škol 

Kroměříž 7 

Uherské Hradiště 5 

Vsetín 8 

Zlín 11 

Celkem Zlínský kraj 31 

Zdroj: Portál Sofia  
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Další tabulka srovnává počty studujících na středních a vyšších odborných školách v ostatních 

formách vzdělávání (zahrnuje kombinované studium, večerní studium, dálkové studium, distanční 

studium) ve školních rocích 2010-11 až 2015-16 dle skupin oborů. 

Tabulka 16 - Počty studujících v ostatních formách vzdělávání ve školních rocích 2010-2011 až 2015-

2016 

Skupina oborů 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

H (SŠ vzděl. s výučním listem) 79 78 72 63 63 75 

L + M (SŠ vzdělání s maturitou) 1 595 1 213 975 891 811 702 

N (vyšší odborné vzdělání) 277 279 344 334 294 321 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2014-2015 

 

Kurzy neformálního vzdělávání většinou navazovaly na obory počátečního vzdělávání a byly 

realizovány v souvislosti s využíváním kapacit středních a vyšších odborných škol pro další profesní 

vzdělávání. 

 

3.5.2 Přehled koncepčních dokumentů 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

(opatření: rozvíjet na všech úrovních vzdělávací soustavy mechanismy transparentního uznávání 

předchozího formálního i neformálního vzdělávání včetně zahraničního a informálního učení pro účely 

dalšího studia, a to na základě práce s výstupy z učení, 

opatření: vytvářet podmínky pro rozvoj dostatečně pestré nabídky dalšího vzdělávání vytvářet 

informované prostředí stimulující poptávku po dalším vzdělávání především s ohledem na nízko 

kvalifikované a sociálně znevýhodněné občany, 

opatření: podporovat a rozvíjet práci škol, školských zařízení a knihoven jako center celoživotního učení, 

která poskytují nejen počáteční vzdělávání pro žáky a studenty, ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání 

(profesního, zájmového, občanského, rekvalifikací) zaměřeného na dospělou populaci včetně seniorů, 

a podílejí se na systému uznávání založeném na Národní soustavě kvalifikací pro nejrůznější skupiny 

dospělých, 

opatření: prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací usměrňovat rozvoj nabídky dalšího vzdělávání 

úzce provázaného s potřebami trhu práce a umožňovat její propojování s nástroji aktivní politiky 

zaměstnanosti např. rekvalifikace, 

opatření: zavedením mistrovské zkoušky vytvořit formální předpoklady pro přístup absolventů oborů 

vzdělání s výučním listem k terciárnímu vzdělávání, zejména profesně zaměřenému) 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 

(opatření L.1.1: Podporovat implementaci a udržitelný rozvoj systému uznávání, založený na Národní 

soustavě kvalifikací, a dále ho propojovat s dalšími kvalifikačními systémy a rámcovými vzdělávacími 

programy tak, aby se rozšiřovala jeho univerzální uplatnitelnost, 

opatření L.2.1: Podpora rozvoje občanského vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dospělých…, 

opatření L.2.2: Podpora kvality dalšího vzdělávání například formou implementace hodnocení 

vzdělávacích institucí…, 

opatření L.2.3: Podpora informovaného prostředí stimulující poptávku po dalším vzdělávání a 

propagace dalšího vzdělávání, 

opatření L.3.1: Podpora a rozvoj škol a knihoven jako center celoživotního učení) 
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016 

(opatření: Využít kapacity a možnosti center vzdělávání pro účely dalšího vzdělávání. 

opatření: Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování kvality dalšího vzdělávání. 

opatření: Podporovat optimální vzdělávací nabídku v rámci DVPP v návaznosti na aktuální potřeby 

pedagogických pracovníků a připravované změny v oblasti vzdělávání.) 

Koncepce podpory zaměstnanosti ve Zlínském kraji 

(opatření B.3.2: Podpora systematické spolupráce škol a firem) 

Pakt zaměstnanosti 

(priorita 3: Adekvátní, dostupná a dospělou populací využívaná nabídka dalšího vzdělávání) 

Sektorové dohody 

Regionální sektorová dohoda pro Zlínský kraj v oblasti gumárenské a plastikářské výroby 

Sektorová dohoda pro textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl 

Sektorová dohoda pro chemii – Dorost pro chemický průmysl 

Regionální inovační strategie ZK 2013-2020 

(cíl A.1.2.: Sbližovat potřeby firem v oblasti lidských zdrojů s nabídkou škol) 

 

3.5.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Pedagogičtí pracovníci 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství 

 Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu 

 Rodiče dětí a žáků 

 Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci) 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení 

 Veřejnost / Veřejnost - ekonomicky aktivní 

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, zaměstnanci 

v podnikatelském sektoru, personalisté,  

 Zástupci firem, zaměstnavatelů (hospodářské komory, profesní sdružení), podpůrné organizace 

v oblasti podnikání (inovační centra, Czechinvest). 

 

Na aktivitách dalšího vzdělávání se podílejí základní, střední a vyšší odborné školy ze Zlínského 

kraje, dále Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a další soukromé vzdělávací subjekty. Mezi zainteresované 

aktéry patří centra celoživotního učení, která vznikla v rámci projektu UNIV 2 KRAJE, Krajské centrum 

dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení ZK, o. p. s., zaměstnavatelé, 

úřady práce, hospodářské komory a další vzdělávací či profesní subjekty ve Zlínském kraji. 
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3.5.4 Realizované aktivity a projekty 

3.5.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

Školy se v rámci své role center celoživotního učení aktivně podílejí na řadě činností pro pedagogy 

i širokou veřejnost. Téměř polovina škol uvedla, že poskytuje zájmové vzdělávání pro veřejnost (49 %) 

a další vzdělávání pro pedagogy (42 %). Více než třetina škol (39 %) nabízí vzdělávání v oblasti ICT 

dovedností, odborné vzdělávání pro zaměstnavatele (38 %) či rekvalifikace (36 %). V porovnání 

s ostatními školami v České republice školy ve Zlínském kraji častěji uváděly, že realizují zájmové 

vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod. – 49 % škol v kraji oproti průměru ČR - 

34 %) a občanské vzdělávání (22 % škol v kraji oproti průměru ČR – 12 %). 

Mezi nejčastějšími překážkami realizace celoživotního učení na školách byl zmiňován malý zájem 

dospělých o další vzdělávání (57 %) a nedostatek finančních prostředků pro pracovníka, který by 

zaštiťoval oblast dalšího vzdělávání ve škole (57 %). Některé školy (39 %) zmiňují také překážky 

administrativního charakteru jako je náročné zpracování dokumentace nutné k účasti ve výběrových 

řízeních či administrativa spojená se získáním akreditace rekvalifikací (32 %).  Pro 36 % škol je 

překážkou malý zájem zaměstnavatelů o další vzdělávání. 

V otázce zaměřené na opatření, která by školám pomohla k dosažení zvoleného cíle v oblasti 

vlastního rozvoje jako centra celoživotního učení, přes polovina škol uvedla rekvalifikace pro úřady 

práce bez výběrového řízení (57 %), finance na kvalitní materiál (54 %) a zlepšení ICT školy po 

kvalitativní či kvantitativní stránce (54 %). Velký počet škol by uvítal stáže lektorů (pracovníků školy) ve 

firmách (45 %), přípravu pedagogických pracovníků jako lektorů dalšího vzdělávání (43 %) nebo 

zapojení odborníků z mimoškolního prostředí jako lektorů (42 %) a další. 

 

 

3.5.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

V programovacím období bylo realizováno 43 projektů zaměřených převážně na vzdělávací 

programy, které navazovaly na počáteční vzdělávání nebo byly provázané s Národní soustavou 

kvalifikací. Cílovou skupinou byli především pedagogičtí pracovníci.  

Mezi nejčastěji aktivity patřilo: 

 vytváření vzdělávacích modulů rozšiřujících kvalifikaci pedagogů na lektory dalšího vzdělávání, 

 rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v kraji,  

 zvýšení podílu populace zapojené do systému dalšího vzdělávání,  

 zajištění dostupnosti vzdělávacích příležitostí,  

 zvýšení kvality dalšího vzdělávání.  

Podpora škol probíhala prostřednictvím globálních grantů OP VK (tvorba vzdělávacích modulů 

v rámci grantových projektů v oblasti podpory 3.2, DVPP v oblasti podpory 1.3). 
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3.5.4.3 Příklady dobré praxe  

Regionální vzdělávací centra 

Ve Zlínském kraji byla vybudována tři regionální centra vzdělávání, jejichž vznik byl financován 

z prostředků evropských fondů v rámci několika projektů. Tyto projekty byly realizovány jednotlivými 

školami, při kterých centra vznikala. Jedná se o: 

 Vzdělávací a inovační centrum při Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Uherském 

Brodě,  

 Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu při 

Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, 

 Regionální centrum pro strojírenství při Střední škole – COPT Kroměříž.  

Ve Zlínském kraji dále působí Zařízení pro DVPP a vědeckotechnický park Experimentárium při 

Střední průmyslové škole Otrokovice.  

Centra byla budována za účelem zkvalitnění výuky žáků uvedených škol, avšak jejich dalším cílem 

je propojit vzdělávací sféru s požadavky zaměstnavatelů, využití moderních technologií ve vzdělávání 

a využití kapacit středních škol pro vzdělávání dospělých. 

Současnou nabídku kurzů tvoří: 

 Vzdělávání dospělých z řad zaměstnanců firem,  

 Rekvalifikace nezaměstnaných, 

 Vzdělávání v oblasti ICT, 

 Kurzy DVPP v oblasti ICT, 

 Jazykové, zájmové a občanské vzdělávání. 

 

Centra pro uznávání kvalifikací 

Prostřednictvím celostátního projektu UNIV 2 KRAJE financovaného z prostředků OP VK vzniklo ve 

Zlínském  kraji 24 místních center pro uznávání kvalifikací. Činnost center zajišťují školy. Tyto školy 

poskytují další vzdělávání s různou mírou intenzity a četnosti programů, jež se přirozeně mění v čase. 

Tyto výkyvy odráží úroveň komunikace a vzájemné spolupráce se sociálními partnery, efektivnost 

marketingu škol v dalším vzdělávání. Jejich zaměření je rekvalifikační, pro zaměstnavatele, pro 

veřejnost a další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Část z těchto místních center pro uznávání kvalifikací jsou autorizovanou osobou, která může na 

základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), uznávat dílčí či úplnou kvalifikaci 

dle Národní soustavy kvalifikací. 

Portál SOFIA 

Od roku 2013 funguje v rámci krajského portálu vzdělávání ZKOLA i sekce SOFIA určená pro 

soustředění informací o nabídce dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji. Neustále živá databáze, kterou 

naplňují jednotliví poskytovatelé dalšího vzdělávání, čítá nabídku stovek kurzů určených veřejnosti. 
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V současné době kurzy nabízí více než 50 poskytovatelů, z nichž asi polovina jsou školy a školská 

zařízení zřizovaná krajem. Vznik portálu byl financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 

realizátorem projektu byl Zlínský kraj. 

 

3.5.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: Podpora dalšího vzdělávání pro dospělé obyvatele Zlínského kraje ve stávajících centrech 

vzdělávání. 

Opatření: Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování kvality dalšího vzdělávání. 

Bude potřebné pokračovat v podpoře nabídky programů dalšího vzdělávání pro dospělé a efektivně je 

soustředit do vybudovaných a moderně vybavených center vzdělávání. Na základě úzkého dialogu se 

zaměstnavateli rozvíjet a inovovat nabízené vzdělávací programy a hledat možnosti ke zvýšení zájmu 

o účast v dalším vzdělávání. Zlínský kraj hodlá nadále podporovat školy a školská zařízení v zavádění 

systému uznávání a rozšiřování jejich aktivit v oblasti dalšího vzdělávání, přípravy a realizace 

vzdělávacích programů vedoucích k získání profesních kvalifikací v systému Národní soustavy 

kvalifikací. 

Opatření: Využít kapacity a možnosti center vzdělávání pro účely dalšího vzdělávání. 

Zlínský kraj bude podporovat aktivity zaměřené na zvýšení kvality poskytovaného dalšího vzdělávání 

a zvyšování kvality lektorů. Tato podpora bude zahrnovat i podporu systémových kroků vedoucích 

k naplnění tohoto opatření, jak na krajské, tak na národní úrovni. 

 

3.5.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Potřeba udržet stávající stav: Pokračovat v podpoře nabídky programů dalšího vzdělávání pro 

dospělé a efektivně je soustředit do vybudovaných a moderně vybavených center vzdělávání. 

Cíl viz DZ ZK 2016: Podpora dalšího vzdělávání pro dospělé obyvatele Zlínského kraje ve stávajících 

centrech vzdělávání. 
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3.6 Podpora inkluzivního vzdělávání 
pozn. téma je průřezové pro VOŠ, SŠ, přechody žáků ze ZŠ na SŠ, na VOŠ/VŠ, trh práce 

Je nesporné, že společnost potřebuje vzdělávat všechny děti, tedy i žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáky mimořádně nadané, žáky s poruchami chování, učení, sociálně 

znevýhodněné, minoritu i majoritu. Zařazováním co největšího počtu dětí do běžné školy směřujeme 

k inkluzivnímu vzdělávání. Cílem inkluzivní školy je vzdělávat všechny žáky společně a přitom 

poskytovat každému z nich individuální přístup podle jeho potřeb a možností. Inkluzivní vzdělávání 

může fungovat pouze v případě, kdy škola vytvoří konkrétní opatření podpory pro žáky i pedagogické 

a nepedagogické pracovníky. Taková škola, která dokáže naplnit potřeby všech dětí i pedagogů, se pak 

stává ideálním místem pro formování kvalitních mezilidských vztahů a celkový rozvoj všech. 

Inkluze na evropské úrovni 

V celé Evropské unii pozorujeme snahu o společné vzdělávání žáků s rozmanitými potřebami – tedy 

snahu o inkluzi. Podle Rady Evropské unie 2010, Rady o sociálním rozměru vzdělávání a odborné 

přípravy musí evropské systémy vzdělávání zajistit rovnost i kvalitu a respektovat, že zlepšování 

výsledků vzdělávání a klíčových kompetencí všech žáků je zásadní pro ekonomický růst, 

konkurenceschopnost, ale též v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  

Při implementaci strategie Evropa 2020 je usilováno o odstranění bariér, kterým čelí žáci 

s postižením a o podporu sociální soudržnosti a inkluze. Důraz je kladen také na vzdělávání učitelů, 

speciálních pedagogů, zlepšování systému vzdělávání učitelů včetně pregraduálního vzdělávání, 

mentoringu a dalšího profesního rozvoje, zabezpečení kvalitních vzdělavatelů, zlepšení oblasti vedení 

škol a vytváření adekvátních materiálních podmínek společného vzdělávání. 

 

3.6.1 Zhodnocení současného stavu 

Cílem České republiky16 v oblasti inkluzivního vzdělávání je v následném období ve smyslu přijatých 

zásad Strategie 2020 zvýšit schopnost vzdělávacího systému, vytvářet podmínky a uplatňovat účinné 

postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci zdravotních, sociálních, kulturních a jiných osobnostních 

znevýhodnění tak, aby nerovnosti v dosahovaných výsledcích byly co nejméně předurčovány faktory, 

které nemůže jedinec ovlivnit. Do budoucna je třeba se zaměřit na zkvalitnění vzdělávání pro cílové 

skupiny dětí a žáků s problémovým socioekonomickým a kulturním zázemím tak, aby jejich vzdělanostní 

potenciál mohl být maximálně naplňován, tomu by mělo napomáhat zpřesnění diagnostiky a následných 

intervencí ve formě podpůrných opatření, navrhovaných školskými poradenskými zařízeními. Důležitou 

oblastí je také péče o nadané žáky a prevence rizikového chování. 

V pedagogické a diagnostické praxi bude tento cíl naplňován zejména systémovými, organizačními 

a legislativními změnami, které posilují kvalitu poskytovaného poradenství a roli inkluzivního vzdělávání. 

                                                      
 

16 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky na období 2015-2020 [online]. 2015 [cit. 14.2.2016]. Dostupné na: 
http://www.vzdelavani2020.cz/ 
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Pozornost bude také věnována asistenčním službám ve vzdělávání, zejména u žáků s těžkým 

zdravotním postižením. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR bude i nadále podporovat vhodná opatření na 

podporu speciálního vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a poradenství, které vyplývají z novely § 16 

a následujících školského zákona17. A také pomocí dotačních a rozvojových programů zaměřených na 

financování asistentů pedagoga, podporovat školy, které realizují inkluzivní vzdělávání, podporovat 

vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji, financování speciálních učebnic, 

vybavování škol kompenzačními pomůckami, zpracování metodických dokumentů k zavádění principů 

inkluzivního vzdělávání do škol. V plánu je také posílení školních poradenských pracovišť (např. 

zavedení povinného kvalifikačního studia výchovného poradce, větší počet školních psychologů – 

u menších škol sdílením s větší školou, dále skutečné metodické vedení ze strany pedagogicko-

psychologických poraden).  

Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018 vychází z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací 

politiky ČR do roku 2020 a z opatření definovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. Struktura akčního plánu je rozložena do pěti 

strategických cest, které vedou k naplnění vize inkluzivního a kvalitního vzdělávacího systému: 

1. Čím dříve, tím lépe  

2. Inkluzivní vzdělávání je přínosem pro všechny  

3. Vysoce kvalifikovaní odborníci  

4. Podpůrné systémy a mechanismy financování  

5. Spolehlivá data.  

 

Zlínský kraj18 v otázkách inkluze rovněž považuje za důležité podporovat vytváření rovných 

podmínek pro vzdělávání všech žáků a zvyšovat kvalitu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Podpora znevýhodněných skupin dětí a mládeže v kraji je realizována rozmanitými iniciativami 

a aktivitami zaměřenými především na zlepšování výchozí situace a jejich integraci do hlavního 

vzdělávacího proudu. Týká se především následujících skupin: 

 děti a mládež žijící v dětských domovech a v ústavech ochranné péče, 

 děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 děti a mládež z řad romské menšiny, 

 vzdělávání cizích státních příslušníků (ve školním roce 2015/2016 necelá 3 %). 

Současně pokračuje podpora žáků mimořádně nadaných. Postupně se (i mezi rodiči) zvyšuje 

povědomí o možnostech individuálního přístupu k mimořádně nadaným dětem a roste také počet 

žádostí o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách. V mateřských školách bylo ve školním 

                                                      
 

17 Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění. 
18 ZLÍNSKÝ KRAJ. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 [online]. 2016 [cit. 
19.2.2016]. Dostupné na: https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Stranky/Dlouhodoby-zamer.aspx 
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roce 2014-2015 vzděláváno 11 mimořádně nadaných dětí, v základních školách 76 a na středních 

školách 15 mimořádně nadaných žáků. 

V tabulce jsou uvedeny počty individuálně integrovaných dětí se zdravotním postižením na 

jednotlivých stupních vzdělávacího systému. Od školního roku 2009/2010 je patrný růst počtu 

integrovaných žáků na středních školách, který pokračoval až do roku 2013/2014, poté došlo k poklesu 

a letos opět k mírnému zvýšení počtu integrovaných žáků. V mateřských a základních školách 

nevykazují počty integrovaných dětí od roku 2009 ani klesající ani rostoucí tendenci. Výrazné navýšení 

integrovaných žáků bylo zaznamenáno až v letošním školním roce a to na úrovni základních škol. 

Tabulka 17 - Počet individuálně integrovaných dětí v MŠ, ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji 

Školní rok 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

MŠ 162 131 134 140 168 144 158 

ZŠ 1715 1609 1993 1968 1805 1777 2045 

SŠ 56 158 291 284 311 219 245 

Zdroj: Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji a Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 

Tabulka 18 - Počet klientů speciálně pedagogických center zřizovaných Zlínským krajem 

Školní rok 
Typ postižení 

mentální sluch zrak řeč tělesné více vad autismus ostatní celkem 

2009-2010 550 0 91 2 130 425 133 0 1 331 

2010-2011 491 0 95 3 156 455 178 0 1 378 

2011-2012 578 0 77 2 196 385 251 5 1 494 

2012-2013 573 0 77 2 196 385 251 5 1 664 

2013-2014 741 1 87 10 167 492 249 58 1 805 

2014-2015 707 0 98 8 174 527 181 117 1 812 

2015-2016 * * * * * * * * * 

Zdroj: Statistiky KÚ ZLK 
* Údaje jsou k dispozici až po skončení školního roku, tzn. v tomto případě cca říjen 2016 

Tabulka 19 - Počty klientů pedagogicko-psychologických poraden zřizovaných Zlínským krajem 

Školní rok MŠ ZŠ SŠ VOŠ ostatní celkem 

2009-2010 1368 4147 411 6 137 6069 

2010-2011 1502 4139 430 5 136 6212 

2011-2012 1596 3930 1495 20 85 7126 

2012-2013 1723 4321 709 14 79 6846 

2013-2014 1820 4867 712 12 73 7484 

2014-2015 1821 5454 665 17 80 8037 

2015-2016 * * * * * * 

Zdroj: Statistiky KÚ ZLK 
* Údaje jsou k dispozici až po skončení školního roku, tzn. v tomto případě cca říjen 2016 
 

Pokud rodiče chtějí své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami integrovat, vychází jim školy 

vstříc. Pak je důležitá především spolupráce s rodiči a zajištění finančních prostředků pro školy na 

posílení pozic asistentů pedagoga, kompenzačních pomůcek, úpravy tříd a snížení počtu žáků ve 

třídách. 
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3.6.2 Přehled koncepčních dokumentů  

Strategie Evropa 2020 

(kapitola Růst podporující začlenění – ekonomika s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat 

hospodářskou, sociální a územní soudržností) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 

(opatření: G. 1. 1. až G. 6. 4; G. 7. 1. až G. 13. 1.)  

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 

(opatření: Podporovat vytváření rovných podmínek pro vzdělávání všech žáků. 

opatření: Zaměřit se na udržení kvality vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami) 

Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018 

Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2015-2017 

 

3.6.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Žáci MŠ – posledního ročníku před povinnou školní docházkou, 

 Žáci ZŠ, SŠ, VOŠ, 

 Studenti VŠ, 

 Pedagogové, třídní učitelé, metodici prevence, výchovní poradci, psychologové, speciální 

pedagogové, 

 Pracovníci školních poradenských pracovišť, 

 Rodiče žáků, 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. 

Zainteresovaní aktéři: 

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

 Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice, 

 Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství, 

 Poradenská pracoviště (ÚP, NNO, soukromé organizace), 

 Úřady práce, zástupci zaměstnavatelů (hospodářské komory, profesní sdružení), podpůrné 

organizace v oblasti podnikání (inovační centra, Czechinvest), 

 Obecní a městské úřady, Krajský úřad ZK. 

 

3.6.4 Realizované aktivity a projekty 

3.6.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

Téměř všechny střední a vyšší odborné školy v kraji (91 %) evidují žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Formy, metody a styl výuky přizpůsobují vyučující potřebám těchto žáků na 87 % škol. Při 
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péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje, dle vyjádření v dotazníku, 83 % škol 

se školskými poradenskými zařízeními a ve stejné míře je na školách zohledňován charakter obtíží žáků 

v průběhu přijímacího řízení i při ukončování studia. Individuální vzdělávací a výchovné plány 

zpracovává a vyhodnocuje 77 % škol. Uvedené činnosti považuje za důležité většina škol. 

Méně propracovanou se jeví práce s nadanými žáky. Jen 19 % škol zpracovává individuální plány 

nebo hledá jinou formu vzdělávání pro žáky mimořádně nadané. Jen 32 % škol uvedlo, že součástí 

plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou témata inkluzivního vzdělávání. V porovnání 

s ostatními kraji ČR je ve Zlínském kraji významně častěji zmiňováno využívání asistentů pedagoga – 

45 % škol uvedlo, že na škole pracuje asistent pedagoga (průměr v ČR je 28 %). 

Na otázku, na jaké překážky narážíte při realizaci činností v rámci rozvoje inkluzivního vzdělávání, 

odpovědělo 51 % škol, že největší překážkou je nedostatek finančních prostředků. Za další překážku 

považuje 44 % škol skutečnost, že ve školách nepůsobí poradenské pracoviště, jehož členem by byl 

psycholog nebo speciální pedagog. Dostatečné technické a materiální zázemí včetně asistentů 

pedagoga postrádá 33 % škol. 

K dosažení zvoleného cíle v oblasti inkluzivního vzdělávání by školám podle jejich vyjádření 

v dotazníku nejvíce přispěly odpovídající finanční (78 %) a personální (49 %) podmínky pro inkluzivní 

vzdělávání, adekvátní vzdělávání pedagogů (44 %) a zajištění asistentů pedagoga (42 %). 

V dotazníkovém šetření (realizovalo MŠMT) hodnotili ředitelé a ředitelky základních 

a mateřských škol ve Zlínském kraji aktivity realizované na vlastní škole. Uvedená hodnota je 

průměrem za všechny školy a má spíše orientační charakter: 

Aktuální stav podpory inkluzivního/společného vzdělávání hodnotilo vedení základních škol na 

čtyřbodové škále (1-vůbec nebo téměř se neuplatňuje až po 4-ideální stav). Hodnocení školami v kraji 

dosáhlo hodnoty 2,5 bodu (MŠ) a 2,6 bodu (ZŠ), což znamená úroveň mezi rozvíjející se oblastí (tj. 

promyšlené části, počáteční realizace) a realizovanou oblastí (tj. funkční části systému realizovány na 

základní úrovni, je prostor pro zlepšení). 

Mezi nejčastější překážky identifikované na úrovni ZŠ patří nedostatek financí k zajištění 

personálních nákladů i mimoškolního vzdělávání pro znevýhodněné žáky. Za překážku školy rovněž 

velmi často označovaly situaci, kdy jsou státem tlačeny k rychlé změně stávajícího systému. Pro 

polovinu škol představuje problém technická nemožnost bezbariérových úprav školy. Podobná je 

situace v MŠ, které navíc poukazují na velký počet dětí ve třídách. 

 

 

3.6.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

Projekty zaměřené na inkluzi jsou financovány převážně z prostředků Evropské unie, OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. Velmi často jsou zacíleny na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Menší část projektů je zaměřena na děti mimořádně nadané. Jejich cílem je pomoci žákům a studentům 

s integrací do světa práce a tím dosáhnout jejich uplatnění v životě. Další část projektů je zaměřena na 

problematiku multikulturní výchovy, inovace forem a metod práce se skupinou dětí se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Projekty středních škol jsou primárně určeny studentům s poruchami chování 
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a následně i specifickými poruchami učení. Cílem je vytvořit pro žáky se speciálním výukovými 

potřebami, žáky oborů typů E individuální vzdělávací programy, které budou vyvinuty a žákům 

poskytovány prostřednictvím ICT v rámci klasické výuky i mimoškolních aktivit. Škála realizovaných 

projektů v této oblasti je ve Zlínském kraji velmi široká.  

 

3.6.4.3 Příklady dobré praxe  

Výše v kapitole 3.4.4.2. byl již popsán projekt Rozvoj kariérového poradenství, rozšíření nabídky 

psychologických a speciálně pedagogických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

a mimořádně nadané – „Tvoje budoucnost“. 

 

Název projektu: Multikulturní škola  

Realizace projektu: 2009-2012 

Realizátor a partneři projektu: Zlínský kraj, Liga lidských práv 

Cílová skupina: žáci ZŠ a studenti SŠ, pedagogové, vedoucí pracovníci škol, pracovníci a vedoucí 

pracovníci NNO 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Do projektu bylo zapojeno 11 škol ze Zlínského kraje, 10 z nich získalo titul 

Multikulturní škola. Cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí dětí, žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami s důrazem na sociokulturní znevýhodnění. Zvyšování znalostí a kompetencí 

zavádění prvků multikulturní výchovy do škol, prevence rasismu a xenofobie. V projektu byly realizovány 

semináře pro žáky, semináře pro pedagogy a pracovníky nestátních organizací.  

 

Název projektu: Vše souvisí se vším  

Realizace projektu: 2010-2012 

Realizátor projektu: Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská 

Cílová skupina: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, rodiče, pedagogové 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Hlavním cílem projektových aktivit byla individuální a skupinová terapeutická, 

diagnostická, konzultační a poradenská činnost, která směřovala k  žákům školy a jejich rodičům. 

Díky projektu se podařilo na škole zřídit pozice školního psychologa a fyzioterapeuta, zařídit jejich 

pracoviště vhodným nábytkem pro práci, dovybavit odborné kabinety speciálními rehabilitačními, 

kompenzačními a didaktickými pomůckami a spotřebním materiálem. Velkým přínosem projektu 

bylo i další vzdělávání pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech zaměřených na nové 

metody, formy a přístupy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly 

prakticky ověřeny a implementovány do školního vzdělávacího programu „Spolu se měníme 

k lepšímu“. 
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3.6.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: Optimální vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Opatření: Podporovat vytváření rovných podmínek pro vzdělávání všech žáků. 

Je třeba zvýšit schopnost škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro úspěšnou kompenzaci 

zdravotních, sociálních, kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění tak, aby nepředstavovala 

významné překážky při dosahování maxima vzdělávacího potenciálu žáka. Bude vhodné podporovat 

aktivity vedoucí k dostatečné informovanosti pedagogických pracovníků. 

Opatření: Zaměřit se na udržení kvality vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami věnovat zvýšenou pozornost 

těmto oblastem:  

 podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím dotačních 

a rozvojových programů MŠMT a nových opatření a postupů vyplývajících z nové legislativy,  

 péče o nadané děti, žáky a studenty bude prováděna za pomoci školských poradenských 

zařízení a odborných skupin, 

 prevence rizikového chování bude podporována prostřednictvím efektivní a cílené primární 

prevence zaměřené na žáky i pedagogy podle Národní strategie primární prevence rizikového 

chování dětí a mládeže na rok 2013-2018 s využitím dotací ze státního rozpočtu určených na 

tyto účely.  

 

3.6.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Problém: Podíl dětí vyřazených z hlavního vzdělávacího proudu z důvodu odlišných vzdělávacích 

možností a potřeb je stále vysoký 

Příčina: Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bylo řešeno jiným vzdělávacím 

proudem (speciální, praktické školy), jinými vzdělávacími programy 

Změna/Cíl: Optimální vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Překážky: Nepřipravenost škol, malý zájem o inkluzi ze strany pedagogů, neochota některých rodičů, 

nepodpora veřejnosti. 
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3.7 Infrastruktura a investiční vybavení SŠ, VOŠ  

Jak vyplývá z názvu, týká se následující klíčové téma dvou úrovní vzdělávací soustavy České 

republiky, v nichž se nachází jednak střední školy (ISCED 3A, 3C, 4A, 4C) včetně škol pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (ISCED 2C), jednak konzervatoře (ISCED 3B, 5B) a vyšší odborné 

školy (ISCED 5B).  

Na rozdíl od ostatních klíčových témat je však specifické tím, že intervence v této oblasti spočívají 

výhradně v investičních akcích uskutečňovaných v rámci projektů či samostatně. Jejich realizací se tak 

vytváří hmotné podmínky a zajišťují hmotné potřeby k podpoře vzdělávání na zmíněných školách. A to 

buď přímo v rozsahu ostatních klíčových témat, nebo nespecifikovaně při základní výstavbě, stavebních 

úpravách budov a prostředí škol. 

Z formulace klíčového tématu v metodickém materiálu19, která konkretizuje jeho vymezení, zřetelně 

vyplývá vnitřní skladba. Proto je možné a pro potřeby analýzy žádoucí rozčlenit je na dílčí okruhy 

podpory – jednotlivé komponenty:  

 podpora přírodovědného a technického vzdělávání,  

 podpora cizích jazyků,  

 podpora konektivity škol a digitálních kompetencí,  

 podpora sociální inkluze,  

 podpora center odborného vzdělávání,  

 podpora celoživotního učení,  

 podpora neformálního a zájmového vzdělávání. 

Je však přirozené, že značnou část investičních projektů nelze jednoznačně přiřadit k těmto 

komponentám. Proto je užitečné pro účely analýzy a následně pro identifikaci potřeb, doplnit k nim další 

dodatečnou komponentu „nespecifikovaná podpora stavebních úprav prostředí škol“. Umožní to pak 

beze zbytku zatřídit všechny realizované investiční akce do uceleného analytického obrazu vývoje 

tohoto klíčového tématu ve sledovaném programovém období 2007-2013. 

Většina komponent současně vykazuje souvislost s některým z dalších klíčových témat KAP. Tato 

provázanost jen potvrzuje význam a důležitost tohoto klíčového tématu jednak v přímé podpoře rozvoje 

infrastruktury a vybavení škol, jednak druhotně v podpoře aktivit dalších klíčových témat. 

 

3.7.1 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

Ve sledovaném období (programové období 2007-2013) se do přípravy a realizace projektů 

a investičních akcí zapojilo dohromady 34 středních a vyšších odborných škol, viz přehled níže. Řada 

z nich přitom obsáhla více než jednu investiční akci. Celkem bylo realizováno 90 investičních záměrů, 

z toho v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava 11, Operačního programu Životní 

                                                      
 

19 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Příloha č. 2 k č.j.:MŠMT–7246/2015-2 "Krajské akční plánování 
- Postupy KAP". Praha, 2015. 
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prostředí 29, Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 4, 

Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost 15 a dále 31 samostatných investičních 

akcí z rozpočtu Zlínského kraje; (podrobněji viz tabulka 20). 

Tabulka 20 - Počet projektů realizovaných v rámci klíčového tématu Infrastruktura a investiční vybavení 
SŠ, VOŠ 

 Zdroj financování 

  ROP SM OP ŽP 
PPS  

SR-ČR 
 

OP VK 
Zlínský 

kraj Celkem 

Celkem 11 29 4 15 31 90 

v tom:       

podpora přírodovědného a 
technického vzdělávání 

4 0 3 11 9 27 

podpora cizích jazyků 0 0 0 1 0 1 

podpora konektivity škol a digitálních 
kompetencí 

0 0 0 0 0 0 

podpora sociální inkluze 0 0 0 0 2 2 

podpora center odborného 
vzdělávání 

6 0 1 2 12 21 

podpora celoživotního učení 0 0 0 1 1 2 

podpora neformálního a zájmového 
vzdělávání 

0 0 0 0 0 0 

podpora nespecifikovaná  1 29 0 0 7 37 

Zdroj: Data Zlínského kraje, vlastní výpočty 

 

V přehledu uspořádaném podle typu škol jsou za názvem školy uvedeny v závorce počty 

realizovaných projektů a investičních akcí. Podtržené subjekty označují vyšší odborné školy, vesměs 

sloučené se střední školou a nejsou tak uváděny samostatně.  

Gymnázia 

 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín (4) 

 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín (2) 

 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí (1) 

 Gymnázium Holešov (1) 

 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský 

Brod (1) 

 Gymnázium Uherské Hradiště (1) 

 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť (1) 

 Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

Vsetín (4) 

Obchodní akademie 

 Obchodní akademie Kroměříž (1) 

 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí (3) 

Střední průmyslové školy 

 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Valašské Meziříčí (4) 

 Střední průmyslová škola Otrokovice (3) 
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 Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín (4) 

 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod (6) 

 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí (1) 

 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín (4) 

 Střední průmyslová škola strojnická Zlín (2) 

 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště (6) 

Střední odborné školy 

 Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (3) 

 Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod (2) 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí (2) 

 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž (2) 

 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm (2) 

 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem (2) 

 Střední škola oděvní a služeb Vizovice (1) 

 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm (4) 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín (2) 

 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín (5) 

 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město (4) 

 Střední odborná škola Luhačovice (1) 

 Střední odborné učiliště Uherský Brod (4) 

 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky (2) 

Pro úplnost je záhodno představit partnerské školy participující na projektech realizovaných v rámci 

OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013: 

 Střední odborná škola Dubnica nad Váhom  Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná 

škola Slavičín 

 Spojená škola Partizánské - Stredná priemyselná škola Partizánské  Střední průmyslová 

škola Otrokovice 

 Dopravná akadémia Žilina  Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 

 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín  Střední uměleckoprůmyslová škola 

sklářská Valašské Meziříčí 

 

Zaměření projektů 

Zaměření projektů je implicitně obsaženo nejen v samotném názvu klíčového tématu, nýbrž také 

v podrobnějším vymezení jeho dílčích komponent. V konkrétním vyjádření obsahu projektů a dalších 

investičních akcí se přirozeně projevuje zacílení odpovídajících zdrojů financování. Proto je přehlednější 

shrnout popis jejich zaměření v návaznosti na jednotlivé operační programy. Všechny projekty 

realizované v tomto klíčovém tématu byly financovány ze čtyř zdrojů: 
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Regionální operační program Střední Morava 

V rámci tohoto operačního programu prakticky polovina projektů směřovala k podpoře založení nebo 

modernizaci center odborného vzdělávání. Ta spočívala vesměs v rozsáhlejší a úplnější obměně 

a inovaci technického a technologického vybavení, v menší míře doplněná souvisejícími stavebními 

úpravami dotčených objektů. V ostatních případech se vždy jednalo o pořízení nových jednotlivých 

přístrojů, strojů a zařízení či jejich souborů potřebných k vybavení odborných učeben, laboratoří a dílen 

pro odbornou výuku či výcvik, včetně vzdělávacích pomůcek. Je třeba připomenout, že toto zaměření 

průřezově prostupovalo prakticky všemi obory technického a přírodovědného vzdělávání na dotčených 

školách. 

Operační program Životní prostředí 

Zaměření projektů v tomto operačním programu lze označit za zřetelně monotematické, neboť 

zahrnovalo výhradně opatření na energetickou efektivitu budov středních a vyšších odborných škol 

a jejich školských zařízení. Konkrétně tato opatření spočívala především v úspoře energií na vytápění 

zmíněných objektů, druhotně pak v následně nižších nárocích na spotřebu elektřiny, případně vody. 

Jediný rozdíl mezi projekty se tak projevoval jen v rozsahu realizovaných investičních akcí. Část jich 

byla komplexní, spočívala v zateplení obvodového pláště, výměnu stavebních otvorů a zateplení střešní 

konstrukce, naproti tomu ostatní zahrnovaly jen některé z těchto aspektů.  

K těmto projektům je třeba poznamenat, že jejich dopady nelze přičlenit k některé z komponent 

klíčového tématu a zůstávají tak v obecné rovině „nespecifikovaná podpora stavebních úprav 

a prostředí škol“. 

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 

Byly realizovány 4 projekty, které se vyznačovaly typickým kombinováním vzdělávacích aktivit 

a s nimi souvisejícím materiálním vybavením pracovišť odborného výcviku, případně center odborného 

vzdělávání.  

Jejich konkrétní zaměření bylo různorodé, ve dvou případech směřovalo do strojírenských oborů 

a spočívalo v modernizaci technického a technologického vybavení pracovišť odborného výcviku. Další 

projekt se soustředil na všestranné vybudování centra odborného vzdělávání – odborné technologické 

pracoviště plastikářské. Specifický záběr čtvrtého projektu se vyznačoval jak oborem sklářství, tak 

pořízením příslušného technologického vybavení laboratoří pro vytvoření základny pro vývoj nových 

skel.  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Realizované projekty v tomto operačním programu vesměs přispívaly k modernizaci výuky převážně 

v odborných předmětech na středních odborných školách i gymnáziích. Synergicky slučovaly jak 

všestrannou metodickou podporu výuky, tak zajištění optimálních materiálních podmínek pro její další 

rozvoj a udržitelnost. 

Konkrétně byly zaměřeny z jedné poloviny na technické a řemeslné obory, ve druhé pak na 

přírodovědné předměty. Přitom většinou byly spojeny s využitím informačním technologiemi.  
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Charakteristickým rysem po řadu z těchto projektů byla aktivní participace dalších škol na jejich 

přípravě a realizaci. 

Investiční akce z rozpočtu Zlínského kraje 

V souboru investičních akcí uskutečněných ve sledovaném období spočívalo těžiště ve vybudování 

center vzdělávání na 13 školách. Dalším výrazným segmentem byly rekonstrukce laboratoří, dílen 

a odborných učeben s případným vybavením učebními pomůckami. V neposlední řadě byly záměrem 

úpravy pro bezbariérový vstup a pohyb ve školách. Výčet lze uzavřít realizovanými stavebními úpravami 

menšího rozsahu souvisejícími s optimalizací podmínek pro praktickou výuku. 

 

Zaměření investičních záměrů z uvedených zdrojů financování lze rovněž zhodnotit z hlediska 

naplnění jednotlivých komponent klíčového tématu. Z tabulky 17 je zřetelné jejich nerovnoměrné 

zastoupení. Téměř polovina (49,3 %) jich byla určena na nespecifikovanou podporu stavebních úprav 

prostředí škol. Čtvrtina (25,3 %) směřovala na podporu center odborného vzdělávání a pětina (21,3%) 

se soustředila na podporu přírodovědného a technického vzdělávání. Zbývající tři investiční akce 

naplnily komponenty podpora sociální inkluze nebo podpora celoživotního učení. Největší část (41,1 %) 

z nich byla určena na nespecifikovanou podporu stavebních úprav prostředí škol. Značný podíl (30,0 

%) pak podporoval přírodovědné a technické vzdělávání a téměř čtvrtina (23,3 %) směřovala k podpoře 

center odborného vzdělávání. Zbývajících pět investičních akcí naplnilo komponenty podpora cizích 

jazyku, podpora sociální inkluze a podpora celoživotního učení. 

 

Financování projektů 

Těžiště čerpání spočívalo v prvních dvou operačních programech (ROP Střední Morava, OP Životní 

prostředí), ze kterých byly hrazeny výdaje na investice většího rozsahu. Naproti tomu zbývající dva 

zdroje saturovaly náklady na projekty kombinující vzdělávací akce s investičním vybavením (OP 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká 

republika 2007-2013) respektive na investice související s potřebami aktuálního rozvoje škol či 

doplňkového charakteru nebo menší investice doplňkového charakteru či vyplývající z aktuálních potřeb 

škol (Rozpočet Zlínského kraje). Uváděné částky na infrastrukturu a investiční vybavení škol přirozeně 

zahrnují související náklady na zpracování projektové dokumentace, technický dozor a další obdobné 

nemateriální výdaje. 

Dohromady bylo ve sledovaném období vynaloženo 1 104 065 506 Kč. Tři čtvrtiny tak představují 

Operační program Životní prostředí 552 387 104 Kč, (median 13 651 000 Kč) tj. 50,0 % a Regionální 

operační program Střední Morava 278 942 220 Kč, (median 20 966 066 Kč) tj. 25,3 %. Na zbývající 

části se podílí Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost 102 570 661 Kč, (median 

4 711 848 Kč) tj. 9,3 %, Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-

2013 26 742 521 Kč, (median 5 616 732 Kč) tj. 2,4 % a investiční akce z rozpočtu Zlínského kraje 

143 423 000 Kč, (median 1 569 000 Kč) tj. 13,0 % (názorně viz graf 31). 
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Graf 31 - Náklady na realizaci projektů a investičních akcí podle zdrojů financování (v Kč a %) 

 

Zdroj: Data Zlínského kraje, vlastní výpočty 

 

Podrobné členění uvedených souhrnných na jednotlivé komponenty klíčového tématu je uvedeno 

v tabulce 21. 

Tabulka 21 - Finanční rámec projektů realizovaných v rámci klíčového tématu Infrastruktura a investiční 
vybavení SŠ, VOŠ 

 Celkem ROP SM OP ŽP PPS SR-ČR OP VK Zlínský kraj 

  Počet Kč Počet Kč Počet Kč Počet Kč Počet Kč Počet Kč 

Celkem 90 1 104 065 506 11 278 942 220 29 552 387 104 4 26 742 521 15 102 570 661 31 143 423 000 

v tom:             

podpora přírodovědného  
a technického vzdělávání 27 188 073 317 4 57 995 506 0 0 3 13 716 353 11 86 778 458 9 29 583 000 

podpora cizích jazyků 1 5 317 514 0 0 0 0 0 0 1 5 317 514 0 0 

podpora konektivity škol  
a digitálních kompetencí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

podpora sociální inkluze 2 3 266 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 266 000 

podpora center odborného 
vzdělávání 21 246 721 543 6 202 563 632 0 0 1 13 026 168 2 7 847 743 12 23 284 000 

podpora celoživotního  
učení 2 3 410 946 0 0 0 0 0 0 1 2 626 946 1 784 000 

podpora neformálního  
a zájmového vzdělávání 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

podpora nespecifikovaná  37 657 276 186 1 18 383 082 29 552 387 104 0 0 0 0 7 86 506 000 

Zdroj: Data Zlínského kraje, vlastní výpočty 

 

 

 

278 942 220; 25,3%

552 387 104; 50,0%

26 742 521; 2,4%
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ROP SM OP ŽP PPS SR-ČR OP VK Zlínský kraj
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3.7.2 Přehled koncepčních dokumentů 

Následující přehled zahrnuje dokumenty koncepční a strategické povahy zpracované pro národní 

i regionální úroveň. Průniky dotčených dokumentů s klíčovým tématem potažmo s jeho dílčími 

komponentami jsou zmíněny v kapitolách vztahujících se k jednotlivým klíčovým tématům. V nich jsou 

uvedeny záměry, cíle, úkoly, opatření apod. věnované přímo či nepřímo problematice daného tématu. 

Identifikované souvislosti se ve většině případů dotýkají pouze věcné a obsahové stránky problémů 

a neodkazují přitom bezprostředně a konkrétně na podporu jejich řešení prostřednictvím investičních 

projektů. U dokumentů na regionální úrovni, uvádíme níže i konkrétní podporované aktivity či opatření. 

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020) 

Specifická doporučení Rady 2014  

Priority Národního programu reforem ČR 2014 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro roky 2012 až 2020 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015 - 2020 na období 

let 2015 - 2020 

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 

Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016 - 2018 

 

Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 pro území Zlínského kraje 

Souvislost s klíčovým tématem – hlavní aktivity: 

 Vybudování center technického/přírodovědného vzdělávání žáků a dospělých 

 Úpravy budov a učeben škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a školských zařízení (včetně vybavení, drobnější 

stavební úpravy) 

 Moderní výuka technických a přírodovědných oborů žáků a dospělých 

 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 Zvýšení uplatnitelnosti a sladění nabídky a poptávky na trhu práce s cílem zvýšení 

zaměstnanosti  

 Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením  

Strategie rozvoje Zlínského kraje na období 2009 – 2020 

Souvislost s klíčovým tématem – úkoly: 

 2.1.4. Vybudování center technického/přírodovědného vzdělávání žáků a dospělých – Úpravy 

budov a učeben škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a školských zařízení (včetně vybavení, drobnější stavební 

úpravy) – Moderní výuka technických a přírodovědných oborů žáků a dospělých 

 3.1.4. Využití potenciálu úspor energeticky vědomou modernizací stávajících budov 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 
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Souvislost s klíčovým tématem – kapitola 4.3 Další zdroje financování: 

 OP VVV, prioritní osa 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

 IROP, Investiční priorita 10, Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení. 

 

3.7.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

Na základě charakteru tohoto klíčového tématu lze jednoznačně určit cílové skupiny, které 

bezprostředně využívají přínosu z jednotlivých investičních akcí. Jsou to:  

 Žáci středních a vyšších odborných škol,  

 Pedagogičtí pracovníci, 

 Potažmo též vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 

 Veřejnost (v případě zapojení škol do celoživotního učení). 

Jednoznačné je rovněž vymezení zainteresovaných aktérů, subjektů, jež se iniciativně a aktivně 

podílely na využívání příležitostí k naplňování klíčového tématu. Jsou to výhradně školy, nositelé 

projektů či samostatných investičních akcí. Kromě dělení na střední a vyšší odborné školy je lze dále 

rozlišit podle jejich zřizovatelů - Zlínský kraj, soukromý subjekt, církev, stát. Ve sledovaném období se 

na realizaci investičních záměrů podílely výlučně školy zřizované Zlínským krajem. 
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3.7.4 Priority kraje definované ve strategických dokumentech  

V kapitole 4.3 Další zdroje financování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Zlínského kraje 2016 se uvádí téma „Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného 

a technického vzdělávání – také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, 

konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového 

a neformálního vzdělávání)“.  

Provázané dokumenty Strategie rozvoje Zlínského kraje na období 2009 - 2020 a Regionální akční 

plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 pro území Zlínského kraje formou hlavních aktivit 

a úkolů vymezují tyto problémové okruhy: 

 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, 

 Vybudování center technického/přírodovědného vzdělávání žáků a dospělých, 

 Úpravy budov a učeben škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a školských zařízení (včetně vybavení, drobnější 

stavební úpravy), 

 Moderní výuka technických a přírodovědných oborů žáků a dospělých, 

 Využití potenciálu úspor energeticky vědomou modernizací stávajících budov. 

Uvedené dokumenty s různou mírou podrobnosti obsahují fakticky obdobné prvky související 

s infrastrukturou respektive s investičním vybavením škol, které zásadním způsobem ovlivňují účinnost 

jejich vzdělávacích aktivit. Vzhledem k tomu je lze sjednotit do společné definice rozvojové priority, která 

zcela zahrnuje všechny aspekty této oblasti. 

 

3.7.5 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Problém: Současný stav infrastruktury investičního vybavení středních a vyšších odborných škol jako 

jedné ze základních podmínek pro rozvoj uceleného spektra segmentů vzdělávání není zcela optimální. 

Nevyhovuje tudíž všem požadavkům na zajištění kvalitního a dostupného vzdělávání a celoživotního 

učení v působnosti těchto škol.  

Příčina: Limitované vlastní finanční zdroje všech zřizovatelů, které neumožňují v celém rozsahu pokrýt 

v současném programovém období reálné potřeby středních a vyšších odborných škol na průběžnou 

inovaci infrastruktury a investičního vybavení. 

Změna/Cíl: Získávání dalších externích finančních zdrojů především z IROP (Investiční priorita 10, 

Specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení), 

případně dalších relevantních operačních programů. 

Překážky: Zatím neuzavřený soubor  zpracovaných projektových záměrů participujících středních a 

vyšších odborných škol, který v jednotlivých okruzích klíčového tématu „Infrastruktura a investiční 

vybavení SŠ a VOŠ“ vyváženě zasahuje do povinných a nepovinných klíčových témat. K tomu 

přistupuje aktuálně nízký stupeň připravenosti projektových záměrů, zajištěného spolufinancování a 

případně naplnění parametrů efektivnosti dopadu investičních akcí. 
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3.8 Rozvoj výuky cizích jazyků 

Zvyšování jazykové způsobilosti občanů a jejich schopnosti uspokojivě komunikovat ve dvou cizích 

jazycích je podporováno ve všech zemích EU. Členské státy si v tomto duchu vytkly v Barceloně v roce 

2002 cíl, jenž stanovuje, aby všichni žáci měli možnost učit se ve škole dva cizí jazyky. Přínosy jazykové 

vybavenosti jsou nesporné jak v soukromém životě, tak na trhu práce. 

Znalost cizích jazyků patří stále k velkým výzvám také v rozvoji učitelů, a to nejen učitelů cizích 

jazyků. Za nezbytný základ je dnes považován anglický jazyk, neboť bez jeho znalosti je pro učitele 

velice obtížné komunikovat a spolupracovat na mezinárodní úrovni. Do výuky se stále častěji prosazuje 

také využívání metody CLIL, která předpokládá znalost příslušného cizího jazyka u všech učitelů. 

 

3.8.1 Zhodnocení současného stavu 

Zatím poslední dokumenty MŠMT, vztahující se k výuce cizích jazyků platné pro období 2005-2008 

(Národní plán výuky cizích jazyků, Akční plán výuky cizích jazyků) doporučují rané seznamování s cizím 

jazykem formou hry již v předškolním věku. Za předpoklad je považována odborná kvalifikace učitelek 

v mateřských školách a jako možnost pokračování rané výuky jazyka jsou uváděny nepovinné hodiny 

v 1. a 2. ročníku základní školy. 

Díky zavedení rámcových vzdělávacích programů je vyučován první cizí jazyk povinně od 3. třídy 

(doporučována je angličtina). Druhý cizí jazyk je podle RVP ZV nabízen jako volitelný předmět 

nejpozději od 8. ročníku. Školy jej však mohou nabídnout již dříve s využitím disponibilních hodin. Na 

mnoha školách probíhá výuka angličtiny již od 1. třídy a také v mateřských školách je o „výuku“ angličtiny 

ze strany rodičů zájem.  

Rámcové vzdělávací programy pak představují hlavní kurikulární dokumenty pro všechny úrovně 

vzdělávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích 

oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich 

využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

V roce 2014 byla schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, ta klade 

důraz na snižování nerovností ve vzdělávání, zvyšování kvality výuky a efektivní řízení vzdělávacího 

systému. V jednom z cílů strategie se poukazuje na vyšší míru diferenciace českého vzdělávacího 

systému a to již od počátku povinné školní docházky. Testování a výběry dětí do tříd s rozšířenou výukou 

jazyků jsou zde uváděny jako příklad této nežádoucí diferenciace a znevýhodnění. Dalším příkladem 

nevhodné diferenciace jsou podle strategie služby, poskytované v rámci systému veřejného školství za 

úplatu (např. výuka cizího jazyka v mateřských školách, výuka dalšího cizího jazyka nebo jeho rozšířená 

výuka). To vše je považováno za znevýhodňující pro žáky z méně vzdělaných a finančně hůře 

zajištěných rodin. 

 

Cíle vytyčené Zlínským krajem pro oblast vzdělávání respektují cíle a opatření na národní úrovni 

a současně reflektují územně specifické potřeby vzdělávání. Priority stanovené Dlouhodobým záměrem 
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vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje v roce 2012 se podařilo ve velké míře naplnit. 

Výuky cizích jazyků se týkala tato opatření: 

 podporovat seznamování dětí s cizím jazykem v MŠ, 

 podporovat a zkvalitňovat výuku cizích jazyků v základních školách, 

 kvalitní vzdělávací nabídkou reagovat na potřeby pedagogických pracovníků všech typů 

a stupňů škol a školských zařízení (včetně jazykového vzdělávání), 

 využívat zdroje podporující zahraniční spolupráci škol a školských zařízení. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 proto stanovuje 

za nový hlavní cíl v oblasti jazykového vzdělávání dosažení tzv. komunikativní kompetence. Cílem 

počátečního vzdělávání by nemělo být dosažení vysoké úrovně znalosti jednoho cizího jazyka, ale 

znalost více cizích jazyků na různých stupních osvojení.  

 

Skutečné jazykové dovednosti občanů ČR zjišťovala v roce 2014 agentura STEM sociologickým 

výzkumem20 realizovaným pro agenturu CzechInvest. Vyplynulo z něj, že ¾ Čechů znají alespoň jeden 

cizí jazyk, nejčastěji je to angličtina. S velkým odstupem následuje němčina, pak ruština. Jen 34 % 

populace mluví anglicky plynně nebo aktivně. Zbytek má znalost pasivní nebo žádnou. Komunikaci 

v němčině zvládá 20 % populace a 13 % mluví plynně nebo aktivně rusky. Velmi dobrý průměr vykázali 

podle uvedené studie řídící a odborní pracovníci, z nichž se alespoň jedním cizím jazykem domluví přes 

90 %. Naopak u dělnických profesí se vůbec nedomluví celých 50 % dotazovaných. 

Mezi obyvateli Zlínského kraje se podle průzkumu znalost cizích jazyků pohybovala na průměrné 

úrovni (lepší údaje vykázala Praha a Olomouc). Z dotazovaných ve Zlínském kraji 28 % uvedlo, že 

nedokáže přečíst a pochopit text v cizím jazyce (mimo slovenštinu), 41 % to dokáže v jednom cizím 

jazyce, 26 % ve dvou jazycích a 5 % ve třech. 

Pokud jde o úroveň mluvené angličtiny, tam se respondenti Zlínského kraje zařadili opět 

k celorepublikovému průměru – 35 % dotázaných uvedlo, že v angličtině dokáže komunikovat plynně 

nebo aktivně (v Praze to bylo 51 % dotázaných) a 20 % respondentů deklarovalo pasivní znalost. 

Konverzovat v angličtině by dle svého vyjádření nedokázalo 45 % dotázaných. 

 

Dalším zdrojem informací jsou výroční zprávy ČŠI21, které poskytují souhrn poznatků o stavu 

počátečního vzdělávání a vzdělávací soustavy v ČR jako celku. Inspekční šetření probíhá formou 

inspekcí ve školách, ale také formou Inspekčního elektronického zjišťování (INEZ). Výroční zprávy ČŠI 

neobsahují poznatky za jednotlivé kraje, přesto je možno zaznamenat některá zajímavá zjištění z oblasti 

výuky cizích jazyků: 

 

                                                      
 

20 STEM. Knowledgeof Foreign Languages in theCzech Republic. [online]. 2014 [cit. 15.2.2016]. Dostupné na: 
http://www.czechinvest.org/data/files/stem-language-skills-population-2014-4463.pdf. 
21 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015 [online]. 2015 [cit. 15.2.2016]. 
Dostupné na http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ceske-skolni-inspekce-za-skolni-(1)  

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Vyrocni-zprava-Ceske-skolni-inspekce-za-skolni-(1)
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Předškolní vzdělávání 

 zjištěna opakovaně nedostatečná příprava na výuku cizích jazyků v předškolním vzdělávání, 

 učitelé MŠ nejsou odpovídajícím způsobem odborně a jazykově vybaveni, 

 jazyková propedeutika je zajišťována netradičními způsoby, které mohou zasahovat do 

organizace vzdělávání podle ŠVP; jedná se zejména o kroužky vedené externími lektory 

a hrazené rodiči 31,3 %; pouze v 19,2 % je zajištěno vlastními pedagogy v průběhu vzdělávání 

a je součástí ŠVP, ve 40,6 % není zajištěna žádným způsobem. 

Základní vzdělávání  

 88,1 % škol s 2. stupněm vyučuje další cizí jazyk; 26,5 % využívá možnost upevňování 

a rozvíjení prvního cizího jazyka; 4,4 % nahradilo výuku druhého cizího jazyka předmětem 

speciálně pedagogické péče, 

 55,2 % škol nabízí zájmové útvary cizího jazyka a to buď placené 31,4 % nebo neplacené 

26,6 %, 

 9,4 % škol vyučuje metodou CLIL a to převážně v matematice, 

 84,9 % učitelů cizího jazyka je kvalifikovaných. 

Zpráva ČŠI hodnotí materiální podmínky výuky cizích jazyků jako velmi dobré. Kvalita výuky se dle 

zprávy zvyšuje účelným využíváním moderních učebních pomůcek a zvyšováním kompetencí 

pedagogů v jejich využívání. Vedení škol projevuje podle ČŠI velkou snahu o získávání dalších 

finančních prostředků zapojením do projektů k podpoře vzdělávání žáků. 

Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích  

Základními strategickými cíli jsou zajištění dostatečného počtu učitelů cizích jazyků a jejich 

soustavné odborné vzdělávání, rozšíření a aplikace moderních výukových metod. Dále se ve zprávě 

ČSI uvádí, že: 

 86,9 % učitelů má aprobaci pro příslušný cizí jazyk, 

 70,1 % SŠ zajišťuje návaznost na výuku v ZŠ vytvářením skupin podle stupně pokročilosti 

jazykových dovedností žáků, 

 ve 36,5 % SŠ pracují žáci s Evropským jazykovým portfoliem, 

 15,5 % SŠ uplatňuje metodu CLIL, nejčastěji v odborných předmětech (42,2 %), dějepise 

(27,2 %), zeměpise (26 %) a matematice (22,5 %). 

Ve zprávě ČŠI se dále uvádí, že významný počet žáků i učitelů se zúčastňuje výměnných pobytů, 

stáží a studijních pobytů v tuzemsku i zahraničí, což přispívá ke zvyšování odborné úrovně a jazykových 

dovedností účastníků. 

 

Na úrovni kraje máme za rok 2015 k dispozici data o výsledcích maturitních zkoušek z anglického 

a německého jazyka. Vzhledem ke skutečnosti, že z jazyka německého maturovalo v roce 2015 jen 90 

studentů, uvádíme zde výsledky pouze za anglický jazyk: 
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Tabulka 22 - Výsledky maturitních zkoušek v předmětu Anglický jazyk pro rok 2015  

Kraj Průměrná 

úspěšnost 

Medián Směrodatná 

odchylka 

Počet 

přihlášených 

Počet 

konajících 

% 

přihlášených 

Hl. m. Praha 80,19 83,42 15,0449 7791 6593 71,25 

Zlínský 78,85 81,68 14,8215 2886 2695 64,78 

Celkem ČR 77,40 79,76 15,6928 46944 41131 63,05 

Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2016 

 

Z tabulky je patrné, že pokud se týká úspěšnosti, odpovídaly výsledky maturantů ve Zlínském kraji 

celostátnímu průměru. Ve Zlínském kraji se průměrná úspěšnost pohybovala okolo 79 %, za celou ČR 

to pak bylo přibližně 77 %, v Praze 80 %. V souladu s průměrem ČR bylo i procento přihlášených 

k maturitě z anglického jazyka – necelých 65 %. Průměrné rozdíly mezi studenty konajícími maturitní 

zkoušku ukazuje směrodatná odchylka, která vykazuje v tomto případě poměrně vysoké hodnoty. 

Značné rozdíly ve výsledcích studentů jsou způsobeny tím, že uvedené údaje zahrnují výsledky 

z různých typů středních škol – gymnázia, SOŠ i SOU. 

 

3.8.2 Přehled koncepčních dokumentů 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

(Cíl 3.1.2: Omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky do hlavního 

vzdělávacího proudu) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 

(opatření B.4.4: Zvýšit efektivitu dalšího vzdělávání učitelů ZŠ, především v oblasti výuky matematiky 

a cizích jazyků, pedagogické dovednosti, zlepšení oborových didaktik, lepšího ovládnutí nových 

technologií ve výuce atd., 

opatření C.4.2: Při revizi RVP se zaměřit na návaznost výuky cizích jazyků mezi základním a středním 

vzděláváním, 

opatření C.4.3: Posílit výuku cizích jazyků zejména v oborech odborného vzdělávání, zavést výuku 

druhého cizího jazyka, 

opatření C.12.1: Ve společné části maturitní zkoušky (povinné předměty) ověřovat vědomosti 

a dovednosti ze tří povinných předmětů: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Matematika, 

opatření F.8.1: Pravidelně zjišťovat výsledky vzdělávání žáků v 5. a 9. ročnících na reprezentativním 

vzorku škol, který umožní objektivní vyhodnocení dat s cílem.) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 

(opatření: Rozvíjet schopnost uplatnit znalost cizích jazyků v reálných situacích, 

opatření: Rozšiřovat využívání dalších zdrojů podporujících zahraniční spolupráci škol a školských 

zařízení.) 

 

3.8.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Děti v mateřských školách, 

 Žáci v základních školách, 

 Žáci ve středních školách – gymnázia, 

 Žáci ve středních školách – obory s maturitou, 

 Pedagogičtí pracovníci, zejména vyučující cizích jazyků, 
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 Ředitelé a vedoucí pedagogičtí pracovníci22, 

 Zahraniční lektoři, rodilí mluvčí23. 

 

3.8.4 Realizované aktivity a projekty 

3.8.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

Mezi nejčastěji volená opatření, která by školám pomohla dosáhnout stanoveného cíle v oblasti 

jazykového vzdělávání, patřilo zajištění prostředků pro mobility žáků (83 %) a mobility vyučujících za 

účelem posílení jejich jazykové kompetence (76 %). Dále by školy uvítaly prostředky na digitální 

podporu výuky cizích jazyků (75 %) a prostředky na výuku vedenou rodilým (nejlépe kvalifikovaným) 

mluvčím (71 %). Často voleným opatřením bylo také vytvoření podmínek pro diferenciaci výuky podle 

úrovně žáků (66 %), či podpora čtenářské gramotnosti v cizím jazyce (64 %). 

Za nejméně důležité je ze strany škol považováno zřízení funkce poradce/předsedy předmětové 

komise pro rozvoj jazykového vzdělávání, dále také zajištění rodilých mluvčích pro výuku odborného 

výcviku. 

V dotazníkovém šetření (realizovalo MŠMT) hodnotili ředitelé a ředitelky základních 

a mateřských škol ve Zlínském kraji aktivity realizované na vlastní škole. Uvedená hodnota je 

průměrem za všechny školy a má spíše orientační charakter: 

Aktuální stav podpory jazykového vzdělávání hodnotilo vedení základních škol na čtyřbodové škále 

(1-vůbec nebo téměř se neuplatňuje až po 4-ideální stav). V případě ZŠ bylo jazykové vzdělávání 

ohodnoceno 2,2 body, což znamená rozvíjející se oblast (tj. promyšlené části, počáteční realizace). 

Mateřské školy jazykové vzdělávání nehodnotily. 

Mezi nejčastější překážky identifikované na úrovni ZŠ patří nedostatek stabilní finanční podpory pro 

personální zajištění, půlení hodin, pomůcky aj. a také nedostatečné materiálně technické podmínky pro 

zajištění výuky mimo školu – exkurze, tematické programy apod. 

 

3.8.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

V programovém období 2007–2013 byl pro oblast školství nejvýznamnější Operační program 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do jeho individuálních projektů národních, individuálních 

projektů ostatních a zejména grantových projektů, byla ve Zlínském kraji zapojena velká část škol 

základních i středních. Díky způsobu vyhlášení, který byl přizpůsoben možnostem škol, byla 

                                                      
 

22 Právě ředitelé a další vedoucí pracovníci určují, do kterých projektů se škola zapojí, se kterou zemí naváže spolupráci, kam 
budou žáci vyjíždět, aby se zdokonalili v oblasti cizích jazyků. Je proto nezbytně nutné, aby tito pracovníci ovládali cizí jazyk na 
velmi vysoké komunikativní úrovni. 
23 Pokud již mají žáci osvojený cizí jazyk na základní úrovni, je pro dosažení komunikativní úrovně nezbytné zapojení 
zahraničních lektorů a rodilých mluvčích do výuky. Žáci se tak v daném jazyce seznamují s ustálenými výrazy, užívanými 
frázemi, hovorovou výslovností apod. 
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v souvislosti s jazykovým vzděláváním nejmasověji využita výzva EU peníze školám (ZŠ, SŠ) – s cílem 

zlepšit podmínky pro vzdělávání na základních a středních školách. Mezi řešené aktivity patřilo mimo 

jiné: 

 metodické vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 tvorba nových metodických pomůcek a učebních materiálů,  

 individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin, 

 podpora při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných, 

 zapojení pedagogických pracovníků a žáků SŠ do odborných stáží, při kterých byly posíleny 

praktické zkušenosti a odborné kompetence, 

 výuka odborných předmětů v angličtině. 

Investice z tohoto projektu umožnily dovybavit školy ICT technikou a vytvořit množství digitálních 

výukových materiálů. 

Na podporu cizích jazyků byla zaměřena také výzva OP VK č. 56, která navázala na výzvu EU peníze 

školám. Mezi nejčastěji řešené aktivity patřily: 

 zahraniční jazykové kurzy pro učitele, 

 stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky a dalších předmětů v zahraničí, 

 zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky, 

 čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. 

 

3.8.4.3 Příklady dobré praxe  

Ve Zlínském kraji je několik škol, které se zaměřují na výuku cizích jazyků a dosahují ve své práci 

vynikajících výsledků. Mezi školy s nejširší nabídkou a nejlepšími výsledky patří Základní škola 

UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350, příspěvková organizace. 

Již od prvního ročníku se zde žáci intenzivně věnují cizímu jazyku. Od 4. ročníku vede vždy jednu 

výukovou hodinu rodilý mluvčí. Škola v současnosti vyučuje jazyk anglický, francouzský, německý, 

ruský a španělský. Žákům 8. a 9. ročníku je nabízen nepovinný předmět Výběrový seminář anglického 

jazyka, který je určen pro cca 10 nejlepších žáků daného ročníku. Každoročně pořádá škola několik 

zahraničních výjezdů. Škola se zúčastňuje mezinárodních projektů v rámci programu Comenius, který 

mimo jiné umožňuje nejlepším žákům cestovat po partnerských školách v celé Evropě. Nadstandardně 

škola žákům nabízí možnost zúčastnit se Cambridgeských zkoušek pro děti – Cambridge Young 

Learners English Tests. Každoročně otevírá několik skupin přípravného kurzu k těmto zkouškám a také 

hodinu konverzace s rodilým mluvčím. Škola je zapojena do celé řady mezinárodních a národních 

projektů či rozvojových programů. 

Vysokou úroveň jazykového vzdělávání v této škole je možno doložit výsledkem z testování SCIO 

(podzim 2015/16), v němž přes 80 % žáků 9. ročníku (57 žáků ze dvou tříd) dosáhlo úrovní A2, B1, B2 

a C1+ přitom celostátní průměr jen lehce přesáhl 50-ti procentní hranici. 
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Ze středních škol stojí za zmínku také Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Zlín, které realizovalo níže uvedený projekt. 

Název projektu: Tvorba a příprava nabídky výukových programů nových volitelných předmětů 

vyučovaných v cizích jazycích. 

Realizace projektu: 2008-2011 

Realizátor a partneři projektu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 

Cílová skupina: žáci SŠ 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Cílem projektu bylo vytvořit 5 modulových výukových programů v cizích jazycích. 

Výukové programy pro zeměpis, základy společenských věd a matematiku byly vytvořeny v anglickém 

jazyce, pro dějepis a zeměpis ve španělském jazyce. Vytvořením programů se rozšířila nabídka 

volitelných předmětů pro žáky školy. Součástí vzniklých výukových programů je materiál pro práci na 

interaktivní tabuli v rozsahu minimálně 20 hodin pro každý předmět.  

 

3.8.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: V oblasti cizích jazyků dosáhnout komunikativní kompetence 

Opatření: Rozvíjet schopnost uplatnit znalost cizích jazyků v reálných situacích. 

Znalost více cizích jazyků na různých stupních osvojení předpokládá:  

 zvýšení jazykové úrovně učitelů (studium cizích jazyků na VŠ, výjezdy do zahraničí),  

 podporu osvojování si cizích jazyků již od raného věku dětí,  

 rozsáhlejší uplatnění rodilých mluvčích ve výuce, výjezdy žáků do zahraničí,  

 rozšíření nabídky výuky vybraných předmětů v cizím jazyce a využívání CLIL7 v ZŠ i SŠ,  

 podporu schopnosti odborné komunikace v daném oboru u žáků SŠ a studentů VOŠ,  

 zlepšení návaznosti výuky cizích jazyků mezi základním a středním vzděláváním (pozn. v praxi 

není dořešena).  

Cíl: Rozvoj mezinárodní spolupráce ve školách a školských zařízeních. 

Opatření: Podpora škol a školských zařízení v rozvíjení mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 

Aktivity škol a školských zařízení v oblasti mezinárodní spolupráce jsou součástí motivace a hodnocení 

ředitelek a ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem. Zaměření projektů bude 

odpovídat potřebám školy či školského zařízení. Podporovány budou jak mobilitní projekty realizované 

za účelem vzdělávání pedagogických pracovníků nebo odborných stáží žáků a studentů, tak 

i partnerství škol či školských zařízení vytvořená pro přenos dobré praxe či tvorbu inovačních metod 

a postupů ve výuce či v jiných oblastech fungování školy. Využíván přitom bude zejména Program 

Erasmus+. 
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3.8.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Problém: Žáci ZŠ, SŠ i VOŠ často nezvládají cizí jazyk na komunikativní úrovni, nejsou schopni uplatnit 

cizí jazyky v reálných situacích. 

Příčina: Nedostatečné kompetence učitelů k výuce cizího jazyka, omezené možnosti ve využívání 

rodilého mluvčího ve výuce, zaměření výuky na gramatickou stránku jazyka, málo možností žáků 

uplatnit znalost cizího jazyka v reálných situacích.  

Změna/Cíl: V oblasti cizích jazyků dosáhnout komunikativní kompetence žáků i pedagogů 

(dosáhnout zvýšení kompetencí učitelů k výuce cizích jazyků, ve výuce se více zaměřit na praktické 

užití jazyka v reálných situacích, častěji do výuky zapojit rodilé mluvčí, realizovat výjezdy žáků i učitelů 

do zemí, ve kterých je daný cizí jazyk jazykem mateřským). 

Překážky: Nezájem na straně žáků/pedagogů, nedostatek rodilých mluvčí do výuky, nedostatek financí 

nebo nadměrná administrativní náročnost jazykových výjezdů spolufinancovaných z projektů. 

 

Problém: Administrativa projektů a programů, které umožňují školám vysílat žáky do zahraničí, je 

nadměrnou zátěží zejména pro malé školy. Školy nemají dostatek zaměstnanců na to, aby zvládly 

projektové řízení, vysílání pedagogů na vzdělávací a jiné související akce a zároveň dokázaly zajistit 

výuku a zastupování chybějících pedagogů. 

Příčina: Výjezdy učitelů a žáků do zahraničí jsou finančně i organizačně velmi nákladné 

Změna/Cíl: Rozvoj mezinárodní spolupráce ve školách a školských zařízeních. 
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3.9 ICT kompetence 

Kompetence žáků základních a středních škol, studentů vyšších odborných škol a jejich učitelů, tzn. 

pedagogických pracovníků těchto škol v oblasti informačních a komunikačních technologií 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. 

Na vzdělávacím trhu působí celá škála vzdělávacích institucí, organizací a firem. Od několika velkých 

nadnárodních „počítačových“ společností, které se věnují převážně vzdělávání vedoucímu ke zvýšení 

prodeje svých produktů, přes řadu z tohoto pohledu nezávislých komerčních vzdělávacích organizací, 

jejichž produktové portfolio sahá od firemního vzdělávání k národním vzdělávacím projektům 

financovaným z ESF, až po velké množství malých vzdělávacích firem obvykle specializovaných na 

vybranou cílovou skupinu nebo oblast vzdělávání. Čím dál tím silnějším hráčem v oblasti celoživotního 

ICT vzdělávání se stávají střední odborné školy, které vstupují na komerční trh zejména v oblasti 

vzdělávání státní správy a oblasti rekvalifikací s cílem vylepšit si své hospodaření. Nerovné podmínky 

škol a komerčních vzdělávacích institucí komerční trh deformují ve prospěch škol, což nemá vždy 

pozitivní dopad na kvalitu.24 

 

3.9.1 Zhodnocení současného stavu 

Domácnosti 

Jak vypadalo prostředí ICT v domácnostech v roce 2014, popisují data Statistické ročenky Zlínského 

kraje zpracovávané ČSÚ. Osobním počítačem bylo v roce 2014 ve Zlínském kraji vybaveno 72,1 % 

domácností, což je ve srovnání s rokem 2006 více než dvojnásobný nárůst a oproti roku 2010 jde téměř 

o 15% nárůst (2006: 32,3 %, 2010: 59,2 %). Podobná situace je i mezi jednotlivci využívajícími počítač, 

kde podíl dosahuje hodnoty 73,7 % osob.  

V oblasti využívání internetu je k celosvětové síti připojeno celkem 71,4 % domácností. Srovnání 

s rokem 2006 a 2010 pak zaznamenává velmi strmý vzestup připojených domácností o více než 250 % 

oproti roku 2006, respektive 30 % vzhledem k roku 2010. Využívání internetu jednotlivci pak bylo v roce 

2014 na úrovni 76,7 % osob. Tento nárůst lze obecně přičíst celkovému trendu elektronizace života 

společnosti a snižujícímu se věku uživatelů, což s sebou přináší i negativní dopady na interpersonální 

vztahy a další rizika poruch rozvoje osobnosti jedince. 

 

 

 

 

                                                      
 

24 EVROPSKÁ KOMISE. Strategie Evropa 2020 - Národní priority v oblasti ICT vzdělávání [online]. 2010 [cit. 20.2.2016]. 
Dostupné na: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_cs.htm 
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Graf 32 - Vyžití prostředků ICT domácnostmi 

Zdroj: ČSÚ 

 

V mezikrajském srovnání Zlínský kraj zaujímal v roce 2014 v počtu domácností vybavených 

počítačem 5. místo a v počtu domácností připojených k internetu také 5. místo. Z toho je zřejmé, že kraj 

významně posílil pozici oproti roku 2006, kdy byl ve vybavení domácností osobním počítačem na 11. 

místě a ve využití internetu na 12. místě, i oproti roku 2010, kdy byl na 6. respektive 8. místě ze čtrnácti.25 

Do využívání informačních technologií v posledních několika letech významně zasahuje používání 

tabletů a chytrých mobilních telefonů. Ač je tento trend velmi zřetelný a ovlivňuje široké spektrum oblastí 

a v neposlední řadě se stává i nástrojem vzdělávání, neexistují prozatím relevantní data, která by 

umožňovala tuto skutečnost statisticky popsat, nebo vytvořit např. mezikrajská srovnání. 

 

Školy a firmy 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016 uvádí doplňující 

fakta v oblasti ICT v přímé vazbě na vzdělávání ve školách: 

Je nesporné, že vzdělávání i školy se ve Zlínském kraji za posledních patnáct let značně proměnily. 

Jednou z klíčových příčin mnoha změn je právě rozvoj digitálních technologií a jejich vstup do života 

škol. Zatímco na konci minulého století a na začátku 21. století bylo například připojení škol k internetu 

spíše výjimkou, v současnosti jsou prakticky všechny školy připojeny k internetu, jsou vybaveny počítači, 

agenda škol je zpracovávána z velké části nebo celá v elektronické podobě atd. Počty počítačů se ve 

školách neustále zvyšují, zlepšuje se vybavení škol interaktivními tabulemi a další digitální technikou. 

Postupné zlepšování infrastruktury představuje bezesporu pozitivní jev, který je však nutné nahlížet 

z mnoha úhlů pohledu. Infrastruktura je sice nezbytnou podmínkou, ale v poslední době (s ohledem na 

již dosaženou úroveň vybavení všech škol) přestává být podmínkou rozhodující. Vybavování škol je 

                                                      
 

25 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Statistická ročenka Zlínského kraje vzdělávání [online]. 2015 [cit. 20.2.2016]. Dostupné na: 
https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-zlinskeho-kraje-2015-cs9s0tvyx7 
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nutné vnímat vždy v širších souvislostech, nemůže jít o ryze technologický proces, ale o proces 

pedagogický. Jak ukazují mnohé výzkumy, kvalitní vybavení automaticky nezaručuje inovativní výuku 

či častější využívání digitálních technologií. Infrastruktura ovšem představuje pro školy zcela novou 

výzvu v jiném smyslu. Infrastrukturu je nutné neustále obnovovat a školám se nedaří nastavit pravidelný 

a adekvátní cyklus obnovy infrastruktury (zejména počítačů) respektující její technologickou i morální 

životnost. Převažuje tedy nákup nového vybavení, ale alarmující je zejména podíl starší techniky. 

Zpráva ČŠI za školní rok 2011-2012 konstatuje, že takřka 36 % počítačů je starší než pět let. Navíc 

téměř neexistují adekvátní možnosti podpory v oblasti obnovy infrastruktury (např. v podobě projektů), 

které by podpořily školy v jejich snahách o inovaci či o pravidelnou obnovu infrastruktury. Počítačové 

učebny jsou bezesporu významnou součástí vybavení škol, je však otázkou, zda neslouží pouze určitým 

předmětům či učitelům, zatímco výuka jiných se již do těchto učeben z kapacitních důvodů nedostane. 

České školy musí stále více těžit z integrace digitálních technologií přímo v běžných třídách.26 

Doplňující pohled, co do významu a posílení důležitosti tématu může poukázat následující tabulka, 

která dokumentuje vývoj využívání internetu ve firmách, kam následně směřují absolventi škol. 

 

Tabulka 23 - Využívání internetu podniky v ČR za daný rok 

 
Velikost podniku (počet zaměstnanců) 

0–49 50–249 250+ 

Podniky s internetem (2014) 97,4 % 99,3 % 99,5 % 

Podniky s webovými stránkami (2014) 80,5 % 91,2 % 93,8 % 

Elektronické obchodování podniků (2013) 50,6 % 61,2 % 70,2 % 

Zdroj: ČSÚ 

 

Kvalita 

Česká školní inspekce vydala Národní zprávu Počítačové a informační gramotnosti českých žaků, 

která se opírá o mezinárodní šetření ICILS 2013. Podle šetření ICILS jsou výsledky žáků 

v mezinárodním testu počítačové a informační gramotnosti pro Českou republiku pozitivní. 

Ukázalo se, že část žáků je v otázce praxe a užívání  ICT velmi obezřetná a tudíž potřebuje 

jednoznačné vedení ze strany pedagogů. Škola tedy nepochybně disponuje potenciálem přispívat 

k rozvoji počítačové a informační gramotnosti žáků a bylo by vhodné o tento potenciál dále pečovat. 

Ten se skrývá například ve využívání ICT nástrojů učiteli ve výuce a ve vedení žáků k využívání ICT při 

školní práci. 

Jednou z podmínek, které mohou podpořit využívání ICT při výuce, je profesní vzdělávání učitelů, 

které v této oblasti absolvovalo více než 80 % všech pedagogů zúčastněných v průzkumu. Nejčastější 

                                                      
 

26 ZLÍNSKÝ KRAJ. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 [online]. 2016 [cit. 
20.2.2016]. Dostupné na: https://www.zkola.cz/management/omsrlz/koncepce/Stranky/Dlouhodoby-zamer.aspx 
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aktivitou dalšího vzdělávání bylo integrování ICT do výuky a studia, nebo hospitace v hodinách jiných 

učitelů, kteří využívají ICT při výuce. 

Za pozornost ale stojí zjištění ICILS týkající se využívání ICT při výuce. Více než polovina českých 

učitelů se totiž vyjádřila, že používání ICT při výuce není považováno v jejich škole za prioritu (55 %, 

průměr zemí ICILS činí jen 46 %). Dále v průměru téměř polovina českých učitelů uvedla, že v jejich 

škole není dostatek času na přípravu hodin zahrnujících práci s ICT, s čímž ve vyšší míře souhlasili 

učitelé z víceletých gymnázií (59 %, oproti 44 % učitelů ze základních škol).  

V každém případě závěry z šetření ICILS podporují myšlenku, že má smysl věnovat více pozornosti 

dalšímu vzdělávání pedagogů v oblasti využívání ICT nástrojů při výuce a vzdělávání. Rovněž by bylo 

vhodné požadovat v rámci studijních programů fakult připravujících budoucí učitele, aby si každý 

absolvent osvojil alespoň určitou minimální úroveň schopností a dovedností využívat ICT nástroje při 

výuce a vzdělávání.27 

 

3.9.2 Přehled koncepčních dokumentů a legislativní rámec 

Strategie digitálního vzdělávání 

(opatření 1: Zajistit nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům, 

opatření 2: Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků, 

opatření 3: Zajistit podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů, 

opatření 4: Zajistit budování a obnovu vzdělávací infrastruktury, 

opatření 5: Podpořit inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků, 

opatření 6: Zajistit systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace digitálních technologií do výuky 

a do života školy, 

opatření 7: Zvýšit porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace technologií do vzdělávání.) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016 

(opatření: Snižovat nerovnosti ve vzdělávání v oblasti ICT. 

opatření: Podporovat kvalitní výuku a učitele jako klíčový předpoklad. 

opatření: Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.) 

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 

(opatření 2.1.4c.: Rozšíření výuky cizích jazyků a ICT 

opatření 2.1.4d.: Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) 

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013-2016 

(opatření 2.1.4c. Zlepšení výuky cizích jazyků, matematiky a ICT) 

 

3.9.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Pedagogičtí pracovníci, 

 Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, 

 Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci), 

                                                      
 

27 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Národní zpráva Počítačové a informační gramotnosti českých žaků - mezinárodní šetření ICILS 
2013 [online]. 2014 [cit. 20.2.2016]. Dostupné na: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/ICILS/Narodni-
zpravy/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-vysledky-setreni 
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 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 

 Žáci/studenti ZŠ, SŠ, VOŠ. 

 

3.9.4 Realizované aktivity a projekty 

3.9.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

V otázce zaměřené na opatření, která by školám pomohla k dosažení zvoleného cíle v oblasti ICT, 

patřilo mezi nejžádanější vybavení běžných tříd (71 %), ICT učeben (64 %) i specializovaných učeben, 

pracoven, laboratoří a dílen (73 %) digitálními technologiemi a multimediální technikou. Dále by školám 

pomohlo pořízení aplikací – licencí, aktualizací (71 %).  Tato opatření jsou spojena s vysokými 

investicemi a velmi rychlým úpadkem pořízených technologií. Životní cyklus a s ním spojená obměna 

těchto zařízení je velmi často kratší než pět let. 

Dalšími žádanými opatřeními jsou ta, která se týkají jak vnější tak vnitřní konektivity školy a podpory 

vzdělávání pedagogických pracovníků k práci s moderními prostředky ICT. Jedná se zejména 

o vysokorychlostní připojení školy k internetu (71 %), technickou podporu - správa sítě, provoz a údržba 

zařízení, aktualizace a upgrady, audity, bezpečnost (70 %) a vzdělávání zaměřené na práci s novými 

technologiemi, seznámení s novými službami, SW, HW (68 %). 

Za zmínku stojí výrazné vychýlení škol ve Zlínském kraji od průměru ČR v požadavku na IT asistenta 

učitele do výuky. Celorepublikový průměr na tento požadavek byl v odpovědích 32 %, zatímco 

ve Zlínském kraji téměř 48 %. Jiný kraj v tomto požadavku nevykazoval odchýlení od průměru ČR.  

Můžeme se tedy domnívat, že platí jedna z následujících variant: 

 ICT gramotnost učitelů není ve ZK na dostatečné úrovni 

 ICT vybavení na školách ve ZK je tak moderní, že nestačí běžná úroveň ICT gramotnosti 

 Požadavky na vyžívání ICT ve výuce ve ZK převyšují republikový průměr a díky vysoké 

náročnosti na práci s ní nestačí běžná úroveň ICT gramotnosti 

V dotazníkovém šetření (realizovalo MŠMT) hodnotili ředitelé a ředitelky základních 

a mateřských škol ve Zlínském kraji aktivity realizované na vlastní škole. Uvedená hodnota je 

průměrem za všechny školy a má spíše orientační charakter: 

Aktuální stav podpory digitálních kompetencí pedagogů a konektivity škol hodnotilo vedení 

základních škol na čtyřbodové škále (1-vůbec nebo téměř se neuplatňuje až po 4-ideální stav). 

V případě ZŠ byla tato oblast hodnocena 2,4 body, což znamená rozvíjející se oblast (tj. promyšlené 

části, počáteční realizace). Mateřské školy hodnotily aktuální podporu oblasti digitálních kompetencí 

pedagogů a konektivity škol 2,8 body, což znamená realizovanou oblast, tj. funkční části systému jsou 

realizovány na základní úrovni. 

Mezi nejčastější překážky identifikované na úrovni ZŠ i MŠ patří nedostatek financí na pořízení 

moderního ICT vybavení (včetně údržby stávajícího zastaralého), nedostatek časových možností 

k dalšímu vzdělávání pedagogů. 
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3.9.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

V programovém období 2007-2014 byly ve Zlínském kraji realizovány desítky projektů, jejichž 

hlavním nebo vedlejším cílem bylo zvýšení kompetencí v oblasti ICT nebo zajištění odpovídajících 

podmínek pro využívání ICT.  

Mezi nejčastěji řešené aktivity patřilo: 

 zavádění metod výuky s využitím ICT a digitálních učebních materiálů a e-learningu, 

 budování výukových center založených na využívání moderních prostředků ICT, 

 zavádění ICT do jazykového vzdělávání, 

 zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků ve využívání ICT při výuce. 

V největší míře bylo pro financování projektů kryto z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a v rámci investičních akcí pak Regionální operační program. 

 

3.9.4.3 Příklady dobré praxe  

Název projektu: Centrum pro výuku hi-technologií 

Realizace projektu: 2008-2010 

Realizátor a partneři projektu: Střední průmyslová škola Uherský Brod, Slovácké strojírny, akciová 

společnost, FSI VUT Brno 

Cílová skupina: žáci SŠ 

Operační program: Regionální operační program Střední Morava 

a 

Název projektu: Centrum pro výuku a prezentaci hi-technologií 

Realizace projektu: 2009-2012 

Realizátor a partneři projektu: Střední průmyslová škola Uherský Brod 

Cílová skupina: žáci ZŠ, SŠ 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Oba na sebe navazující projekty, které byly realizovány Střední průmyslovou školou 

(a Obchodní akademií) Uherský Brod byly zaměřeny na podporu technického vzdělávání na základních 

a středních školách ve Zlínském kraji, na prezentaci hi-technologií a na rozvoj a upevňování spolupráce 

mezi školami a firemní sférou v kraji. Bylo vybudováno vzdělávací centrum s moderním vybavením a do 

výuky byly zavedeny nové prvky vzdělávání postavené na ICT. 

 

Název projektu: Zlínské DUMy 

Realizace projektu: od r. 2013 

Realizátor a partneři projektu: Zlínský kraj 

Cílová skupina: pedagogové ZŠ, SŠ 

Charakteristika: Zlínské DUMy (www.zlinskedumy.cz) byly vytvořeny s účelem poskytnout prostor pro 

ukládání digitálních učebních materiálů středních škol. Hlavním cílem je jednoduchá manipulace 

http://www.zlinskedumy.cz/
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a neomezený přístup k souborům. Aktivitu realizuje Zlínský kraj v rámci krajského portálu vzdělávání 

ZKOLA. V současné době databáze nabízí přes 16 500 zpracovaných digitálních učebních materiálů.  

 

Název projektu: Licenční smlouva pro řešení ve vzdělávání (EES) 

Realizace projektu: od r. 2014 

Realizátor a partneři projektu: Zlínský kraj,  

Cílová skupina: pedagogové ZŠ, SŠ, žáci SŠ 

Charakteristika: EES (Enrollment for education solutions) je předplatný multilicenční program, který byl 

vytvořen na základě specifických potřeb vzdělávacích institucí. Program EES umožní organizaci 

využívat nejnovější technologie a to i s omezeným finančním rozpočtem. Škola platí každý rok 

pravidelnou splátku za licence podle počtu zaměstnanců. 

 

Finanční podpora z projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku 

žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji umožnila středním školám pořídit moderní vybavení 

pro výuku přírodovědných a technických předmětů i volnočasových aktivit. Žáci základních a středních 

škol tak mají možnost poznávat a naučit se používat prostředky ICT ve spojení s moderními 

technologiemi. V praxi se jedná o měřicí systémy v přírodních vědách propojené s tabletem nebo 

počítačem, sestavování a programování robotických stavebnic, práce s 3D technologiemi aj. Více k 

projektu je uvedeno v kapitole 3.2.4.2. 

 

3.9.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: Aplikace strategie vzdělávací politiky v digitálním světě. 

Opatření: Snižovat nerovnosti ve vzdělávání v oblasti ICT. 

Je ale třeba vnímat to, že i přes současné trendy rozvoje využívání ICT nemají všichni žáci mimo školu 

stejný přístup k digitálním technologiím a digitálním zdrojům. Tyto rozdíly je nutné vyrovnávat a nabízet 

příležitosti k rozvoji digitální gramotnosti, informatického myšlení a schopnosti využívat digitální 

technologie k učení všem žákům způsobem odpovídajícím jejich individuálním možnostem a 

podmínkám.  

Opatření: Podporovat kvalitní výuku a učitele jako klíčový předpoklad. 

Cílů vytýčených ve Strategii digitálního vzdělávání (ČR) nelze dosáhnout, aniž bude poskytnuta 

důsledná podpora učitelům. Je třeba je získat na stranu plánovaných změn, poskytnout jim širokou a 

pestrou nabídku vzdělávání a dostatek metodických materiálů a ocenit adekvátním způsobem jejich 

aktivity při zavádění kreativních přístupů ke vzdělávání a inovací do výuky a současně s tím rozvíjet 

také způsoby sledování a hodnocení efektivity těchto procesů.  

Opatření: Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém. 

Školy a další vzdělávací instituce budou schopny využít příležitostí, které jim digitální technologie 

nabízejí, pouze tehdy, změní-li se podmínky, v nichž výuka probíhá. Prvotní jsou cíle proměny na 

pedagogické úrovni (obsah a metody výuky), tyto cíle by měly být podporovány změnami na úrovni 

organizační, ať už jde o formy výuky, nebo o efektivní řízení a správu instituce (školy, systému). Pro 
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uspokojivou realizaci obojího je nutnou podmínkou dostatečné a funkční technické vybavení a jeho 

správa.  

 

3.9.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Problém: Hrozba snížení úrovně implementace ICT ve vzdělávacím procesu. 

Příčina: Nerovnoměrné začlenění prostředků ICT jako nástroje výuky. 

Změna/Cíl: Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání s využitím moderních výukových a prezentačních 

technologií. 

Překážky: Chybějící vybavení, nedostatečné kompetence pedagogů 
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3.10 Matematická a čtenářská gramotnost 

O gramotnostech se v současné době stále častěji diskutuje jak v médiích, tak mezi učiteli. Souvisí 

to s ne příliš uspokojivými výsledky českých žáků v mezinárodních výzkumech PISA, TIMSS a PIRLS, 

které „zvládnutí gramotností“ testují u žáků různého věku už od 90. let minulého století. 

Dříve byl za gramotného považován ten, kdo uměl na základní úrovni číst, psát a počítat. V současné 

době se pod gramotností určité oblasti skrývá nejenom znalost pojmů dané oblasti, jejich porozumění 

a pochopení v souvislostech, ale i dovednost využít je všestranně v praktickém životě.28 

Čtenářská gramotnost představuje porozumění, využívání, posuzování a angažování se v psaných 

textech za účelem dosažení cílů jedince, rozšíření jeho znalostí a potenciálu a jeho aktivní účasti 

ve společnosti.29 

Matematická gramotnost je schopnost jedince formulovat, používat a interpretovat matematiku 

v různých kontextech. Zahrnuje matematické myšlení, používání matematických pojmů, postupů, faktů 

a nástrojů k popisu, vysvětlování a předpovídání jevů. Pomáhá jedinci si uvědomit, jakou roli hraje 

matematika ve světě, a díky tomu správně usuzovat a rozhodovat se tak, jak to vyžaduje konstruktivní, 

angažované a reflektivní občanství.30 

 

3.10.1 Zhodnocení současného stavu 

Dokument Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání 2012 

označuje čtenářskou a matematickou gramotnost jako zcela zásadní cíl pro období základního 

vzdělávání. Zároveň je však poukazováno na to, že nemohou být považovány za jediné cíle předmětů 

český jazyk a literatura nebo matematika. Stejně tak z podstaty těchto dovedností vyplývá, že musí být 

budovány a rozvíjeny v různých kontextech a různých situacích, tedy také v různých oblastech 

vzdělávání. 

Gramotnosti - dospělá populace 

V Národní RIS3 strategii31 jsou gramotnosti zmiňovány v kapitole 3.3 Lidské zdroje v souvislosti 

s problémovým okruhem nazvaným Průměrná a dále se nelepšící kvalita výstupů vzdělávacího 

systému. Trendy v kvalitě výstupů českého vzdělávacího systému jsou ve strategii dokládány výsledky 

mezinárodních šetření. Uváděno je například mezinárodní srovnání OECD (PIAAC 2013), které je 

zaměřeno na vybrané obecné dovednosti u dospělých. V numerické gramotnosti dosáhli čeští obyvatelé 

ve věku 16-65 let nadprůměrné úrovně 24 zemí OECD. Oproti tomu čtenářská gramotnost a schopnost 

řešit problémy v technologicky náročném prostředí byly na úrovni průměrné (OECD, 2013). Tyto 

                                                      
 

28 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ. Gramotnosti ve vzdělávání [online]. 2011 [cit. 18.2.2016]. Dostupné na: 
http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii1.pdf 
29 PISA 2009 
30 PISA 2012 
31 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní 
specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) [online]. 2014 [cit. 19.2.2016]. Dostupné na: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ris3-strategie-cr 
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výsledky jsou v Národní RIS3 strategii považovány za dobrou výchozí úroveň pro potenciál české 

ekonomiky a růst kvality ve vzdělávání. 

Gramotnosti - žáci na 1. a 2. stupni základních škol 

Dále je v Národní RIS3 strategii poukazováno na skutečnost, že výsledky mezinárodního srovnání 

PISA, které měří čtenářskou, matematickou a přírodovědnou gramotnost 15-ti letých, zvyšující se kvalitu 

vzdělávání nepotvrzují. V některých oblastech se ukazuje, že populace 15ti letých je hůře vybavená než 

populace ve věku 16–65 let. Z výsledků vyplývá, že čtenářská gramotnost českých žáků je ve srovnání 

s ostatními zeměmi podprůměrná, matematická gramotnost průměrná a přírodovědná gramotnost 

nadprůměrná, přičemž dlouhodobý trend není ani v jednom případě rostoucí. Ve výsledcích žáků mezi 

jednotlivými školami existují značné rozdíly, což ukazuje na vysokou selektivnost českých škol.  

Vedle již zmíněného šetření PISA, je navíc pravidelně realizováno šetření PIRLS (čtenářská 

gramotnost, žáci 4. ročníků ZŠ) a šetření TIMSS32 (znalosti a dovednosti v matematice a přírodovědných 

předmětech, žáci 4. a/nebo 8. ročníku ZŠ). Pro dokreslení situace uvádíme níže několik výsledků 

z těchto šetření za ČR. 

V rámci šetření TIMSS (2011) dosáhli žáci 4. ročníků ZŠ mírně nadprůměrného výsledku 

v matematice a velmi nadprůměrného výsledku v přírodovědě. V porovnání s předchozím šetřením 

v roce 2007 se průměrné výsledky žáků 4. ročníků statisticky významně zlepšily v obou oblastech33, 

avšak v matematice stále nedosáhly úrovně z roku 1995. ČR patří mezi země, kde chlapci dosahují 

pravidelně lepších výsledků v matematice než dívky. Opačný výsledek zaznamenáváme v případě 

čtenářské gramotnosti.  

Vzestupný trend byl v roce 2011 zaznamenán také v rámci mezinárodního setření PIRLS, kde byly 

výsledky českých žáků (4. ročníků ZŠ) ve čtenářské gramotnosti nadprůměrné. Naproti tomu žáci 15-ti 

letí dosahovali v obou typech gramotností ve srovnání s ostatními zeměmi OECD průměrných výsledků. 

Matematická gramotnost 15-ti letých – vývoj v čase 

Vývoj výsledků žáků v oblasti matematické gramotnosti je v rámci šetření PISA možné sledovat od 

roku 2003, kdy byla matematika hlavní testovanou oblastí. V roce 2012 dosáhli čeští žáci průměrné 

úrovně zemí OECD (494 body průměr zemí OECD, 499 bodů ČR), zatímco ještě v roce 2003 patřila ČR 

do skupiny zemí s nadprůměrnými výsledky. V roce 2012 nedosáhlo druhé úrovně ze šesti 21 % žáků 

(průměr OECD je 23 %). 

 

 

 

 

                                                      
 

32 Šetření provádí Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA), je zaměřeno na znalosti a dovednosti žáků 
4. a/nebo 8. ročníku základní školy v matematice a v přírodovědných předmětech. Šetření TIMSS se žáci 8. ročníků v roce 2011 
nezúčastnili. 
33 Mezi zeměmi OECD šlo v přírodovědě o nejvyšší a v matematice o jedno z nejvyšších zlepšení oproti roku 2007. 
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Tabulka 24 - Průměrné výsledky žáků v matematické gramotnosti podle druhu škol (celá ČR) 

 2003 2006 2009 2012 

Základní školy 495 482 460 476 

Víceletá gymnázia 631 635 614 602 

Čtyřletá gymnázia 610 614 583 585 

SOŠ a SOU s maturitou 541 542 515 514 

SOŠ a SOU bez maturity 458 440 438 425 

Speciální školy 369 363 372 310 

Česká republika 516 510 493 499 

Zdroj: ČŠI, Hlavní zjištění PISA 2012 

 

Z tabulky je zřejmé, že od roku 2003 do roku 2012 se v rámci ČR významně zhoršily výsledky testů 

matematické gramotnosti 15-ti letých žáků téměř všech druhů škol. Za pozornost však stojí výsledek 

žáků základních škol, který od roku 2009 do roku 2012 vzrostl o 16 bodů. Zlepšení žáků základních škol 

tak dokázalo vykompenzovat zhoršování výsledků žáků víceletých gymnázií, nematuritních oborů 

středních škol a speciálních škol. Výsledky žáků 9. ročníků ve Zlínském kraji dosáhly v šetření PISA 

2012 průměrné úrovně necelých 500 bodů.34  

Čtenářská gramotnost 15-ti letých – vývoj v čase 

Pokud jde o čtenářskou gramotnost, dosáhli žáci v roce 2012 opět průměrného výsledku 493 body 

(průměr zemí OECD byl 496 bodů). Mezi roky 2009 a 2012 se významně zlepšily výsledky u žáků 

základních škol (o 21 bodů) a vrátily se tak na úroveň roku 2000. Zlepšili se také žáci nematuritních 

oborů středních škol (o 10 bodů), avšak výsledky žáků ve čtyřletých gymnáziích se zhoršily (o 13 bodů). 

Obecně v celé ČR se tak mezi roky 2009 a 2012 zvýšil průměrný počet dosažených bodů o 15, což je 

statisticky významný rozdíl. Zda se klesající trend ve výsledcích čtenářské a matematické gramotnosti 

českých žáků obrací, ukážou výsledky dalšího kola mezinárodních šetření.35 

Tabulka 25 - Průměrné výsledky žáků v čtenářské gramotnosti podle druhu škol (celá ČR): 

 2000 2003 2006 2009 2012 

Základní školy 474 469 457 449 470 

Víceletá gymnázia 592 593 609 587 593 

Čtyřletá gymnázia 582 584 603 581 568 

SOŠ a SOU s maturitou 525 517 522 502 506 

SOŠ a SOU bez maturity 436 433 386 414 424 

Speciální školy 268 300 314 338 346 

Česká republika 492 489 483 478 493 

Zdroj: ČŠI, Hlavní zjištění PISA 2012 

                                                      
 

34 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Hlavní zjištění PISA 2012 [online]. 2013 [cit. 18.2.2016]. Dostupné na: 
http://www.pisa2012.cz/articles/files/Hlavni_zjisteni_PISA2012.pdf 
35 Zjištění z posledních šetření budou prostřednictvím národních a mezinárodních zpráv zveřejněna: TIMSS 2015 v listopadu 
2016, PIRLS 2016 v prosinci 2017, PISA 2015 v prosinci 2016. 



 

117 
 

Z výsledků šetření PISA také vyplynulo, že pro třetinu českých žáků je čtení oblíbenou činností, pro 

třetinu je naopak ztrátou času. Nejlepší vztah ke čtení mají žáci gymnázií, nejméně zajímavé je pro žáky 

středních odborných škol bez maturity. Nematuritní obory obecně vykazují v obou typech gramotností 

velmi nízkou úroveň, na což pak jejich absolventi doplácejí na pracovním trhu. 

 

3.10.2 Přehled koncepčních dokumentů 

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 

(opatření: posilovat společný základ v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem 

a středního vzdělání s maturitní zkouškou, zaměřený především na rozvoj základních znalostí, 

dovedností, schopností a postojů, a to v zájmu dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu 

a vyšší úspěšnosti v dalším studiu i v osobním životě,  

opatření: modernizovat systém odborného středního vzdělávání tak, aby směřovalo k intenzivnějšímu 

a efektivnějšímu rozvoji přenositelných znalostí, dovedností a schopností, ale zároveň aby 

v závěrečných fázích studia zahrnovalo větší podíl praktické výuky v zájmu dostatečného osvojení 

profesních dovedností,  

opatření: do společné části maturitní zkoušky povinně zařadit matematiku, a to nejdříve od roku 2020, 

v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu v základním a středním vzdělávání) 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020  

Na úrovni ZŠ: 

(opatření B.4.2: V rámci OP VVV při rozvoji gramotností, kompetencí, manuální zručnosti a technického 

vzdělávání využívat finanční prostředky i na potřebné vybavení, 

opatření B.4.3: Zvyšovat kompetence pedagogů, zejména na 2. stupni ZŠ, které povedou k lepším 

vzdělávacím výsledkům žáků včetně schopnosti vyhodnocovat kvalitu výuky, dále ji rozvíjet 

a poskytovat zpětnou vazbu žákům i jejich rodičům, s akcentem na čtenářskou, matematickou 

a přírodovědnou gramotnost (v rámci OP VVV), 

opatření B.4.4: Zvýšit efektivitu dalšího vzdělávání učitelů ZŠ v kurzech a jiných dlouhodobých formách 

podpory zaměřených na inovace ve vzdělávacích programech, především v oblasti výuky matematiky 

a cizích jazyků, pedagogické dovednosti, zlepšení oborových didaktik, implementaci průřezových témat 

do výuky, lepšího ovládnutí nových technologií ve výuce, řešení výchovných problémů, apod., 

opatření B.6.1: Provést obsahové úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(RVP ZV) tak, aby: …c) podpořily matematické, jazykové, polytechnické (včetně manuální zručnosti), 

občanské a ICT vzdělávání atd.) 

Na úrovni SŠ: 

(opatření C.2.3: Při revizi RVP posílit společný obecně odborný základ učiva v oblastech přenositelných 

kompetencí uplatnitelných zejména na trhu práce; všeobecný základ posilovat změnou jeho obsahu 

a relevance, nikoliv změnou rozsahu, 

opatření C.7.1: Provést obsahové úpravy rámcových vzdělávacích progra-mů (RVP) v středním 

vzdělávání tak, aby: …c) podpořily matematické, jazykové, ICT a polytechnické vzdělávání (včetně 

výuky k manuální zručnosti) 

Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání 2012 

(dlouhodobý cíl: Je nutné zvýšit úroveň čtenářské a matematické gramotnosti. Jde především o změnu 

nepříznivého trendu vývoje čtenářské a matematické gramotnosti žáků ukončujících základní 

vzdělávání ve dvou základních parametrech: jednak z hlediska snižující se celkové úrovně, jednak 

z hlediska rostoucích rozdílů mezi různými skupinami žáků. Je nutno dosáhnout naopak toho, aby se 

zmenšil podíl žáků, kteří nedosahují minimální úrovně čtenářské a matematické gramotnosti, a naopak 

aby se zvýšil podíl žáků s vysokým stupněm úrovně těchto gramotností.) 

dílčí cíle: 
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 přesnější a konsenzuální vymezení cílů základního vzdělávání v oblasti čtenářské 

a matematické gramotnosti prostřednictvím diskuze širokého spektra zainteresovaných aktérů;  

 poskytování více informací aktérům o tom, nakolik se žákům daří těchto cílů dosahovat, a lepší 

využití těchto informací pro vyučování a učení;  

 systém podpory směřující tam, kde je z tohoto hlediska situace dlouhodobě nepříznivá. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016 

(opatření: Vytvářet a využívat vlastní evaluační systémy jako součást komplexního systému evaluace 

škol, 

opatření: Vytvářet vhodné podmínky a aktivity vedoucí ke zvyšování kompetencí žáků a studentů ve 

čtenářské a matematické gramotnosti). 

 

3.10.3 Relevantní cílové skupiny a zainteresovaní aktéři 

 Žáci, studenti ZŠ, SŠ a VOŠ, 

 Pedagogičtí pracovníci, 

 Rodiče dětí a žáků, 

 Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci), 

 Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, 

 Veřejné knihovny. 

 

3.10.4 Realizované aktivity a projekty 

3.10.4.1 Aktivity realizované na školách dle výsledků dotazníkových šetření 

Z dotazníkového šetření (realizoval NÚV koncem r. 2015), jehož respondenty byli ředitelé 

a ředitelky středních a vyšších odborných škol ve Zlínském kraji, vyplynulo následující: 

Mezi nejčastěji volená opatření, která by školám pomohla dosáhnout stanoveného cíle v oblasti 

čtenářské gramotnosti, patřila podpora čtenářské gramotnosti napříč předměty (76 %), kdy práce s texty 

je součástí výuky většiny předmětů. Současně by školy uvítaly dostatek finančních prostředků na nákup 

beletrie a odborných textů pro školní knihovnu (71 %), i na zajištění práce se žáky se zájmem o literaturu 

(např. tvůrčí psaní, tvorba školního časopisu apod.) (63 %). Významné místo má také využívání ICT 

a interaktivních medií na podporu čtenářské gramotnosti (63 %) a systematická práce žáků s odbornými 

texty (61 %). 

Za nejméně důležité je ze strany škol považováno zřízení funkce koordinátora gramotností ve škole, 

poměrně malý ohlas, a to je překvapující, má i podpora systematické spolupráce s místní knihovnou či 

podpora projektových dnů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Nejvítanějšími opatřeními k rozvoji matematické gramotnosti ve školách by byla finanční podpora 

pro možné půlení hodin matematiky (89 %) a existence výukových materiálů na podporu propojení 

matematiky s každodenním životem a budoucí profesí (77 %). Za další důležité opatření školy považují 

podporu rozvoje matematické gramotnosti napříč všemi předměty (72 %) a dostatek finančních 

prostředků na personální zajištění konzultačních hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(75 %).  
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V dotazníkovém šetření (realizovalo MŠMT) hodnotili ředitelé a ředitelky základních 

a mateřských škol ve Zlínském kraji aktivity realizované na vlastní škole. Uvedená hodnota je 

průměrem za všechny školy a má spíše orientační charakter: 

Aktuální stav podpory jazykového vzdělávání hodnotilo vedení škol na čtyřbodové škále (1-vůbec 

nebo téměř se neuplatňuje až po 4-ideální stav). Základními školami byla čtenářská gramotnost 

ohodnocena 2,5 body, podobně MŠ hodnotily čtenářskou pregramotnost 2,6 body, což znamená v obou 

případech úroveň mezi rozvíjející se oblastí (tj. promyšlené části, počáteční realizace) a realizovanou 

oblastí (tj. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor pro zlepšení).  

Mezi nejčastější překážky (v rozvoji čtenářské pre/gramotnosti) identifikované na úrovni ZŠ patří 

nedostatek stabilní finanční podpory pro personální zajištění, půlení hodin, pomůcky aj. a také 

nedostatečné materiálně technické podmínky pro zajištění výuky mimo školu – exkurze, výstavy, 

tematické programy apod. Mateřské školy poukazovaly mimo výše uvedeného na nedostatek 

interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti (týká se i matematické pregramotnosti). 

Matematická gramotnost (ZŠ) a pregramotnost (MŠ) byla na obou úrovních ohodnocena 2,3 body, 

což znamená, že se více blíží stupni rozvíjející se oblast. 

Vedle nedostatečné finanční podpory i materiálně technických podmínek pociťují ZŠ jako negativní 

jev nízkou časovou dotaci pro rozvoj matematické gramotnosti mimo výuku. 

 

3.10.4.2 Souhrnné zhodnocení zaměření projektů a jejich financování 

V projektech, které se na úseku školství v programovém období 2007 – 2013 uskutečnily ve Zlínském 

kraji, převládaly projekty čerpající prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (OP VK). Byly zaměřeny jednak na materiální stránku – vybavení škol odbornými 

učebnami, interaktivními tabulemi, moderními pomůckami, jednak na stránku vzdělávací – 

implementace moderních, invenčních a interaktivních metod výuky, rozvoj matematické, čtenářské 

i finanční gramotnosti u žáků základních i středních škol.  

Nejčastěji využívaným v rámci OP VK byl projekt „EU peníze školám“. Prostřednictvím tzv. šablon 

klíčových aktivit získaly školy prostředky mimo jiné na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. 

Dále projekt podpořil např. individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů, vzdělávání 

pedagogických pracovníků, speciálních pedagogů a školních psychologů. 

Další skupina uskutečněných projektů byla zaměřena na podporu dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, a to zejména na oblast mediální výchovy pro pedagogy a finanční gramotnost.  

Projekty na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti realizovaly také veřejné knihovny - např. 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín projekt „Celý Vsetín čte“ nebo projekt „Komunitní knihovna ve 

Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání“. Populárními po celé ČR se staly „Noci s Andersenem“. První 

Noc s Andersenem přitom proběhla v roce 2000 v knihovně v Uherském Hradišti. 

K rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti přispívají i soutěže žáků základních škol 

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které každoročně vyhlašuje MŠMT. Pro oblast čtenářské 

gramotnosti je relevantní např. Olympiáda v českém jazyce, pro rozvoj matematické gramotnosti 

Matematická olympiáda, Matematický klokan, Logická olympiáda.   
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3.10.4.3 Příklady dobré praxe  

Název projektu: Finanční vzdělávání žáků 2. stupně základních škol ve Zlínském kraji 

Realizace projektu: 2012–2014 

Realizátor: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov 

Partner: NNO, která má zkušenosti s finančním vzděláváním a organizací akcí pro skupiny. 

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, pedagogové ZŠ 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Cílem dvouletého projektu bylo finanční vzdělávání žáků 2. stupně a pedagogů formou 

výjezdních akcí a seminářů podle programu „Rozumíme penězům“. Roli finančních expertů a školitelů 

na seminářích pro pedagogy a výjezdních akcích pro žáky zastali dobrovolníci ze známé české banky. 

V rámci projektu se uskutečnily čtyři 3-denní vzdělávací semináře pro pedagogy a pro každou školu 

vždy pro 2 třídy výjezdní 3-denní akce formou zážitkové školy. Do spolupráce na finančním vzdělávání 

se zapojilo dalších jedenáct ZŠ ve Zlínském kraji. Součástí projektu byla i tvorba interaktivních 

výukových prezentací pro žáky 2. stupně, které byly ověřeny v praxi prostřednictvím zapojených škol. 

 

Výuka matematiky na Základní škole Huslenky 

Na této neúplné základní škole (1. až 5. ročník) vyučují již 5. rokem matematiku metodou prof. Hejného. 

Podle zkušeností pedagogů uvedené základní školy metoda velmi výrazně rozvíjí samostatné myšlení 

u všech skupin žáků, včetně nejslabších. Série úloh a problémů různé náročnosti dovoluje žákovi 

budovat vlastní řešitelské strategie a dále je rozvíjet. Zdůrazněn je spekulativní přístup, který kultivuje 

kritické myšlení žáka. 

Metoda je založená na netradičních postupech, díky kterým si žáci osvojují všechny potřebné 

matematické dovednosti. Podstata metody je v tom, že učitel vede žáky k logickému uvažování 

a hledání řešení. Role učitele je více motivační a organizační, úloha badatelů naopak náleží žákům. 

Důraz je kladen také na diskuzi, během níž si žáci vzájemně ujasňují názory a odhalují vlastní chybné 

nebo nepřesné představy a jejich příčiny. Žáci se rovněž zdokonalují v samostatné a kritické práci se 

zdroji informací. Ovzduší vzájemné důvěry žáků a učitele podporuje radost z práce a jeho tvořivost. 

Učitel se žáky citově spoluprožívá jejich úspěchy. Chyba není považována za nežádoucí jev. Úkolem 

učitele je pomoci žákovi, aby dokázal chybu analyzovat a poučit se z ní. Analýza chyby je chápána jako 

nejúčinnější způsob nabývání znalostí. 

 

Název projektu: Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti 

Realizace projektu: 2009–2012 

Realizátor: Základní škola Slavičín – Vlára 

Cílová skupina: žáci ZŠ 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Charakteristika: Projekt Moderní knihovnou k efektivní výuce a čtenářské gramotnosti je zaměřen na 

problematiku zvýšení čtenářské gramotnosti žáků základní školy Slavičín. Návrh realizace projektu 

vznikl z důvodu eliminovat další trend v poklesu úrovně čtenářské gramotnosti žáků na základních 

školách. Cílem projektu je prostřednictvím nového školního studijního a informačního centra podpořit 
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u žáků zájem o čtenářství, rozvíjet schopnosti porozumění textu a zvýšit úspěšnost žáků v programech, 

které se zaměřují na testování čtenářské gramotnosti a práci s textem. Jednou z mnoha akcí 

informačního centra je odměňování celoročně aktivních čtenářů např. výletem do Zlína na doprovodný 

program filmového festivalu pro děti. 

 

3.10.5 Priority kraje definované ve strategických dokumentech 

Cíl: Zvyšování základních kompetencí žáků a studentů 

Opatření: Vytvářet vhodné podmínky a aktivity vedoucí ke zvyšování kompetencí žáků a studentů ve 

čtenářské a matematické gramotnosti. 

Na základě výběrových šetření čtenářské a matematické gramotnosti a jejich výsledků je nutné vytvořit 

vhodné podmínky a nástroje pro zlepšování výsledků žáků a studentů v těchto kompetencích. Jako 

vhodné nástroje mohou být použity DVPP, projekty, workshopy a tematická setkávání na úrovni 

platforem pro spolupráci s jednoznačným cílem zlepšení podmínek a výsledků žáků základních 

a středních škol a studentů vyšších odborných škol ve čtenářské a matematické gramotnosti. 

 

3.10.6 Identifikace problémových oblastí a potřeb 

Problém: Nízká úroveň čtenářské a matematické gramotnosti českých žáků a studentů opakovaně 

zjištěná v rámci mezinárodního testování 

Příčina: Neexistuje jednotná definice samotných gramotností, výuka je často odtržena od reality, žáci 

i studenti mají malou slovní zásobu, obecně se „málo čte“ 

Změna/Cíl: Zvyšování základních kompetencí žáků a studentů 

(U žáků a studentů systematicky rozvíjet slovní zásobu, schopnost číst s porozuměním a představivost. 

Dále rozvíjet logické myšlení a schopnost používat matematických postupů v každodenních situacích. 

V rámci DVPP se zaměřit na schopnost pedagogických pracovníků zařadit do výuky takové metody 

a formy práce, které budou požadované gramotnosti efektivně rozvíjet). 

Překážky: Nedostatek vzdělávacích příležitostí nebo jejich nevyužívání, nedostatečné kompetence 

pedagogů. 
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Kapitola 4: Závěrečný souhrn výsledků analýzy potřeb v území 

Úkolem analýzy potřeb v území bylo poskytnout potřebné údaje a podklady o situaci na trhu práce 

a v oblasti vzdělávání ve Zlínském kraji. Na základě statistik a dalších informací uvedených 

v předchozích kapitolách, můžeme shrnout potřeby hlavních aktérů: 

Zaměstnavatelé 

Na straně zaměstnavatelů je nejvyšší poptávka po pracovní síle již tradičně u skupin profesí, jako 

jsou řemeslníci a opraváři, obsluha strojů, zařízení a montéři, řidiči nákladních automobilů nebo svářeči 

a dále pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve výrobě, kteří zároveň tvoří nezanedbatelnou část 

nezaměstnaných. Vysoký potenciální nedostatek by podle odhadů zaměstnavatelů mohl v nejbližších 

letech nastat také ve skupinách montážních dělníků v oblasti elektro, elektromechaniků 

a elektrotechniků. 

Zástupce zaměstnavatelů (KHK ZK) odhaduje, že v sektoru strojírenství budou firmy v příštích pěti 

letech poptávat zejména absolventy s výučním listem (seřizovače a obsluhu obráběcích strojů).  

Pro větší úroveň analýzy by bylo žádoucí se zabývat kvalifikačními požadavky v jednotlivých oborech 

či dokonce profesích, které by více přiblížily aktuální potřeby zaměstnavatelů. Tato data však nejsou 

v současnosti k dispozici. Zároveň zde existuje riziko obtížně odhadnutelného vývoje zejména v oblasti 

nových technologií a s tím spojené změny v náročnosti výkonu jednotlivých profesí a v kvalifikačních 

požadavcích. 

Statistiky nabídky a poptávky po pracovní síle jsou do jisté míry měřítkem, ale nepokrývají všechna 

volná pracovní místa v méně zastoupených skupinách zaměstnání. Jako příklad může sloužit 

neuspokojená poptávka po lékařích a zdravotních sestrách v nemocnicích nebo ta, která nastává 

v souvislosti s generační obměnou v ambulancích praktických a dětských lékařů. 

Veřejnost 

Základní potřeba dospělé populace s již ukončeným počátečním vzděláváním nebo žáků na různých 

stupních vzdělávacího systému ve vztahu k trhu práce je v  obecné rovině vyjádřena jako potřeba jistého 

a dobře placeného zaměstnání. Na cestě k tomuto cíli je za jednu z nejefektivnějších strategií 

považováno dosažení co nejvyššího vzdělání. Logiku této strategie podporují i statistiky úřadu  práce. 

Ke konci roku 2015 bylo ve Zlínském kraji z celkového počtu evidovaných 65 % nezaměstnaných s 

nejnižším dosaženým vzděláním (tj. bez vzdělání, se základním a středním vzděláním bez maturity). 

Strategii dosáhnout nejvyššího možného vzdělání odpovídá také počet podaných přihlášek ke studiu 

na jednotlivé typy středních škol. Mezi žáky je tradičně největší zájem o všeobecné vzdělávání na 

gymnáziích, jejichž absolvování slibuje nejlepší přípravu pro studium na vysoké škole. Zároveň tato 

volba umožňuje odložit rozhodnutí o vlastní profesní specializaci o další čtyři roky. 

Mezi čtyřleté maturitní obory, o něž je mezi uchazeči také velký zájem, patří ekonomické obory na 

obchodních akademiích, dalšími žádanými studijními obory jsou bezpečnostně právní činnost, 

strojírenství a zdravotnický asistent.  

U oborů zakončených výučním listem je nejžádanějším oborem obráběč kovů, následovaný obory 

kuchař-číšník, mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik a kadeřník. 
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Dlouhodobě nepříznivým jevem ve Zlínském kraji je průběžný odliv obyvatel. V letech 2010 až 2014 

osciloval počet vystěhovaných ve věkové skupině 25-39 let okolo 600 obyvatel ročně. Výše průměrné 

hrubé mzdy ve Zlínském kraji, která je druhou nejnižší v mezikrajském srovnání, naznačuje, že jedním 

z motivů migrace obyvatel v produktivním věku jsou lepší pracovní podmínky a příležitosti. 

Kraj 

Potřeba zajistit prosperitu Zlínského kraje vychází v nejobecnější rovině ze známých a uznávaných 

strategií regionální politiky. Mezi ně nepochybně patří zvyšování kvality a efektivity vzdělávání, které 

vede k růstu konkurenceschopnosti hospodářství, zlepšování kvality života a růstu sociální soudržnosti 

obyvatelstva. 

Jak už bylo uvedeno v příslušných kapitolách této analýzy, vykazuje trh práce ve Zlínském kraji, i 

přes současnou velmi nízkou nezaměstnanost, v některých oblastech nesoulad mezi nabídkou a 

poptávkou po pracovní síle. Velký převis nabídky zaznamenáváme zejména v těchto kategoriích 

vykonávané práce: pracovníci ve službách a prodeji, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a úředníci. 

Naopak nejvíce poptávanými kategoriemi jsou: řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a zařízení, montéři. 

Proto patří k dlouhodobým snahám Zlínského kraje podporovat obory žádané na trhu práce a zvyšovat 

motivaci žáků k jejich výběru. 

Školy 

Ve srovnání s ostatními kraji projevily (v dotazníkovém šetření NÚV) střední a vyšší odborné školy 

ve Zlínském kraji lehce nadprůměrný zájem o čerpání finančních prostředků. A to na rozvoj 

infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení. Největší zájem byl zaznamenán u gymnázií 

a vyšších odborných škol. 

Vymezení oblastí, v jejichž rámci školy nejčastěji plánují čerpání finančních prostředků, odráží jejich 

aktuální potřeby: 

 SOU a SOŠ pořízení strojů či jiného vybavení do 40 tis. Kč a stavební úpravy většího rozsahu 

(přestavba a rekonstrukce). VOŠ i SOŠ plánují také výstavby odborných učeben, učeben pro 

malé skupiny žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiálového vybavení. 

 Gymnázia stavební úpravy menšího rozsahu a výstavbu odborných učeben. 

 Praktické školy zajištění finančních prostředků na zateplení škol a školských zařízení 

a stavební úpravy většího rozsahu (přestavby a rekonstrukce). 

 Za další velmi významné oblasti (v rámci klíčových témat KAP) považují školy Podporu 

odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a Podporu kompetencí k 

podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Z povinných oblastí přisuzují školy nejmenší význam 

Inkluzivnímu vzdělávání. 

 

Identifikované problémy a definované dílčí cíle jsou uvedeny v závěrečné tabulce. A budou dále 

specifikovány v dokumentu KAP. 
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Tabulka 26 – Souhrn problémových oblastí 

Klíčové téma KAP Problém Příčina Cíl 

Podpora kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě 

Nedostatečná/nízká úroveň kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě u 

žáků VOŠ, SŠ, ZŠ, MŠ. 

Nedostatečná podpora kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě na 

VOŠ, SŠ, ZŠ, MŠ. 

Zvýšení kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě na VOŠ, SŠ, ZŠ, MŠ. 

Podpora polytechnického vzdělávání 

Nedostatek příležitostí seznamovat se 

s technickou stránkou okolního světa 

v rámci předškolního vzdělávání. 

Projekty a aktivity vztahující se 

k polytechnické výchově jsou do 

vzdělávacích programů zařazovány jen 

náhodně a ojediněle. 

Zvýšení dostupnosti a kvality 

předškolního vzdělávání s ohledem na 

polytechnická témata. 

Poptávka po absolventech technických a 

přírodovědných SŠ na straně 

zaměstnavatelů převyšuje nabídku. 

Možnou příčinou je nižší atraktivita 

práce/pracovních podmínek v některých 

oborech, nedostatečná motivace k práci 

v reálném pracovním prostředí, ze strany 

zaměstnavatelů často nereálné 

požadavky na pracovní standard a 

obecně nesoulad mezi některými 

kompetencemi absolventů a požadavky 

zaměstnavatelů. 

Vyšší šance na uplatnění absolventů 

středních škol na trhu práce. 

Neexistence komplexní sítě proškolených 

pedagogických pracovníků v oblasti 

EVVO, málo aktivní zapojení škol a 

nedostatečná podpora vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji na školách ve 

Zlínském kraji. 

Nedostatečné proškolení, zkušenosti a 

motivace pedagogických pracovníků k 

zařazení témat  EVVO do ostatních 

oblastí vzdělávacího procesu žáků. 

Rozvoj znalostí a dovedností 

pedagogických pracovníků a žáků ve 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj s 

důrazem na environmentální oblast, 

proškolení koordinátorů EVVO. 

Riziko nenaplnění VOŠ. 
Demografický propad a preference 

vysokých škol na straně absolventů. 

Soulad vyššího odborného vzdělávání s 

požadavky na uplatnění jejich absolventů 

v praxi. 

Hrozba nedostatku absolventů středního 

vzdělání v technických a přírodovědných 

oborech. 

Demografický propad, vyšší motivace 

žáků pokračovat ve studiu na vysoké 

škole, kapacitně předimenzované vysoké 

školy a atmosféra ve společnosti. 

Optimální struktura oborové nabídky SŠ a 

kvalita středního vzdělávání. 

Podpora odborného vzdělávání včetně 

spolupráce škol a zaměstnavatelů 

Hrozba nedostatku kvalitních absolventů 

středního odborného vzdělávání 

s potřebnou mírou praxe. 

Demografický propad, vyšší motivace 

žáků pokračovat ve studiu na vysoké 

škole a společenská degradace oborů 

s potřebou manuální práce. 

Optimální struktura oborové nabídky 

středního vzdělávání. Nadále podporovat 

rozvoj kvality středního vzdělávání a 

partnerskou spolupráci SŠ se 

zaměstnavateli. 
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Rozvoj kariérového poradenství 

Nedostatek pracovníků v technických, 
řemeslných oborech, informačních 
technologiích. 
 

Nezájem žáků, neadekvátní požadavky 

rodičů, nezájem o manuální zručnosti a 

dovednosti. Nezájem o řemeslné obory. 

Nedostatek společenského ocenění 

některých profesí a činností. 

Rozvoj školských poradenských služeb a 

systému kariérového poradenství. 

Rozvoj škol jako center dalšího profesního 

rozvoje 

Nevyužití moderně vybavených škol 

k výuce mimo standardní vyučovací dobu.  

Personální vytíženost kmenových 

pedagogů a malý zájem o další 

vzdělávání mimo standardní vyučovací 

dobu školy (odpoledne, večer). 

Pokračovat v podpoře nabídky programů 

dalšího vzdělávání pro dospělé a 

efektivně je soustředit do vybudovaných a 

moderně vybavených center vzdělávání. 

Podpora inkluzivního vzdělávání 

Podíl dětí vyřazených z hlavního 

vzdělávacího proudu z důvodu odlišných 

vzdělávacích možností a potřeb je stále 

vysoký. 

Vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami bylo řešeno jiným 

vzdělávacím proudem (speciální, 

praktické školy), jinými vzdělávacími 

programy. 

Optimální vzdělávání žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Infrastruktura a investiční vybavení SŠ, 

VOŠ 

Současný stav infrastruktury investičního 

vybavení středních a vyšších odborných 

škol nevyhovuje všem požadavkům na 

zajištění kvalitního a dostupného 

vzdělávání a celoživotního učení. 

Limitované vlastní finanční zdroje 

zřizovatelů, které neumožňují v celém 

rozsahu pokrýt reálné potřeby středních a 

vyšších odborných škol na průběžnou 

inovaci infrastruktury a investičního 

vybavení. 

Získávání dalších externích finančních 

zdrojů. 

Rozvoj výuky cizích jazyků 

Žáci ZŠ, SŠ i VOŠ často nezvládají cizí 

jazyk na komunikativní úrovni, nejsou 

schopni uplatnit cizí jazyky v reálných 

situacích. 

Nedostatečné kompetence učitelů 

k výuce cizího jazyka, omezené možnosti 

ve využívání rodilého mluvčího ve výuce, 

zaměření výuky na gramatickou stránku 

jazyka, málo možností žáků uplatnit 

znalost cizího jazyka v reálných situacích. 

Dosáhnout komunikativní kompetence 
žáků i pedagogů. Dosáhnout zvýšení 
kompetencí učitelů k výuce cizích jazyků, 
ve výuce se více zaměřit na praktické užití 
jazyka v reálných situacích, častěji do 
výuky zapojit rodilé mluvčí, realizovat 
výjezdy žáků i učitelů do zemí, ve kterých 
je daný cizí jazyk jazykem mateřským. 

Administrativa projektů a programů, které 

umožňují školám vysílat žáky do 

zahraničí, je nadměrnou zátěží zejména 

pro malé školy.  

Výjezdy učitelů a žáků do zahraničí jsou 

finančně i organizačně velmi nákladné. 

Školy nemají dostatek zaměstnanců na to, 

aby zvládly projektové řízení, vysílání 

pedagogů na vzdělávací a jiné související 

akce a zároveň dokázaly zajistit výuku a 

zastupování chybějících pedagogů. 

Rozvoj mezinárodní spolupráce ve 

školách a školských zařízeních. 

ICT kompetence 
Hrozba snížení úrovně implementace ICT 

ve vzdělávacím procesu. 

Nerovnoměrné začlenění prostředků ICT 

jako nástroje výuky. 

Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání 

s využitím moderních výukových a 

prezentačních technologií. 

Matematická a čtenářská gramotnost 
Nízká úroveň čtenářské a matematické 

gramotnosti českých žáků a studentů 

Neexistuje jednotná definice samotných 

gramotností, výuka je často odtržena od 
Zvyšování základních kompetencí žáků a 
studentů 
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opakovaně zjištěná v rámci 

mezinárodního testování. 

reality, žáci i studenti mají malou slovní 

zásobu, obecně se „málo čte“. 

(U žáků a studentů systematicky rozvíjet 
slovní zásobu, schopnost číst s 
porozuměním a představivost. Dále 
rozvíjet logické myšlení a schopnost 
používat matematických postupů v 
každodenních situacích. V rámci DVPP se 
zaměřit na schopnost pedagogických 
pracovníků zařadit do výuky takové 
metody a formy práce, které budou 
požadované gramotnosti efektivně 
rozvíjet). 

 

 

 


