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1. Úvod 

 

1.1. Vymezení území MAP 

Místní akční plán je zpracován pro území obce s rozšířenou působností Černošice, které je identické 

s bývalým okresem Praha- západ. Vymezení s vyznačením sídelní struktury je na následujícím 

obrázku.  

 
Obrázek č. 1: Sídelní struktura ORP Černošice 

 

Zdroj: ÚAP Černošice 2014 
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Druhý obrázek ukazuje vymezení ORP Černošice v kontextu Pražské metropolitní oblasti (PMO). 

Území ORP Černošice patří do vnitřní částí PMO, těsný vztah s hlavním městem je jednou 

z nejvýraznějších charakteristik ORP Černošice. 

Obrázek č. 2: Pozice ORP Černošice v Pražské metropolitní oblasti 

 

Zdroj: https://rsk-sk.cz/pix/ITI_PMO_vymezeni_uzemi.png 

 

1.2. Popis struktury MAP 

 

Místní akční plán je souhrnný dokument zahrnující několik částí. Obsahuje analytickou část (zejména 

metaanalýza stávajících dokumentů, analýza vyvolaná plánováním specifických témat, zjišťování a 

analýza problémů za široké účasti cílových skupin), strategický rámec MAP a akční plán MAP (roční 

plán aktivit).  

Strategická část (Strategický rámec MAP) je důsledně tvořena s maximálním zapojením cílových 

skupin vzdělávání v regionu. Strategický rámec MAP vychází z priorit stanovených na základě SWOT-3 

analýzy pro každou z povinných oblastí, analýz problémů, které vyplynuly nejen z analytické části 

existujících strategických dokumentů ke vzdělávání v regionu, ale zejména z pečlivé a široké analýzy 

problémů vzdělávání v regionu za účasti všech klíčových zájmových skupin (rodiče, učitelé, lídři, 

ředitelé, vzdělávací subjekty, zřizovatelé), které byly identifikovány, a byla maximálně vyvinuta snaha 

o jejich zapojení. Strategický rámec MAP je dokument, který je vytvořen s nejvyšší možnou mírou 

zapojování cílových skupin a aktérů, s ohledem na data a výstupy dotazníků a vlastních šetření. 

Strategický rámec MAP definuje vizi, priority a cíle rozvoje vzdělávání dle všeobecné struktury 

metody strategického plánování. 
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2. Manažerský souhrn 

ORP Černošice je atypickým územím, se zcela ojedinělými charakteristikami danými jeho sousedstvím 

s hlavním městem a demografickými a migračními trendy posledních dvou desetiletí. Tyto specifické 

rysy území se promítají do současných celorepublikových trendů (extrémně nízká nezaměstnanost, 

nedostatek zájemců o učitelskou profesi) a spolu s probíhající zásadní reformou předškolního a 

základního vzdělávání vytvářejí mimořádně komplikované podmínky pro školská zařízení v sousedství 

Prahy. Místní akční plán pro území ORP Černošice by měl přispět k jejich zlepšení. 

 

2.1. Shrnutí klíčových problémů 

MAP pro území ORP Černošice definoval tyto klíčové problémy: 

 Nedostatečná kapacita mateřských a základních škol (včetně družin, tělocvičen, hřišť a 

jídelen) a dalších školských zařízení (ZUŠ, psychologické poradny a centra, volnočasová 

zařízení podílející se na předškolním a základním vzdělávání, školní zahrady jako výukový 

prvek).  Tento deficit je nerovnoměrný v území a je silně závislý na lokálních aktivitách 

developerů.  Problém je akutní, je řešen nesystematicky a se zpožděním a vytváří extrémní 

tlak na zřizovatele školských zařízení. Soukromé aktivity jsou stále jen malým doplňkem, 

který částečně pomáhá v kapacitě zejména MŠ. 

 Nedostatek pedagogů souvisí s rychle rostoucí kapacitou školských zařízení i s celkově malým 

zájmem o učitelskou profesi. Negativně působí i konkurenční tlak „bohatých“ pražských škol. 

Extrémní je nedostatek v některých specializacích (matematika, fyzika, cizí jazyky). Reforma 

předškolního a základního školství posilující prvky inkluze vytváří potřebu mnoha dalších 

pedagogických pracovníků (asistenti pedagoga, psychologové, chůvy apod.), tito pracovníci 

na trhu práce nejsou anebo jejich kvalita je nevyrovnaná. 

 Zásadními proměnami prochází předškolní vzdělávání. Při realizaci povinného předškolního 

ročníku i při výchově mladších dětí narážejí učitelky na nedostatečnou připravenost dětí na 

přechod na základní školu (logopedické nedostatky, manuální nešikovnost, základní 

hygienické a společenské návyky aj.). Zavedení povinnosti umisťovat do mateřských škol děti 

od dvou let se setkává se silnými obavami, neboť dojde jak k vyhrocení těchto nedostatků, 

tak k novému tlaku na kapacity a vybavení předškolních zařízení. 

 Struktura evropských dotací „nahrává“ vybavení základních škol v klíčových kompetencích. 

Přesto je vybavení základních školy v mnoha, zejména malotřídních školách, nedostatečné. 

Nedostatečné je také personální zajištění (matematici, fyzikáři, učitelé jazyků aj.). Různé jsou 

zkušenosti s alternativními metodami výuky (matematika, jazyky). Řádné osvojení klíčových 

kompetencí se v některých školách střetává s rostoucím podílem žáků s jazykovou bariérou, 

se speciálními potřebami apod. 

 Specifická poloha území a struktura jeho obyvatel se promítají do výchovy dětí a žáků. 

Mimořádně vysoký je podíl dětí a žáků s jiným rodným jazykem než českým, a to i 

z neevropských zemí, se zemí s jinými kulturními tradicemi a zvyky. Problémem je i „totální“ 

zaměstnanost rodičů, jejich malé časové možnosti i nepřiměřené nároky některých rodičů na 

vzdělávací proces. „Společná výchova“ proto musí zahrnout i další aktéry podílející se na 

vzdělávání dětí a jejich kapacity. 
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2.2. Přehled problémových oblastí  

 

Problém Popis 

Kapacita školských 
zařízení 

Stále chybí několik „páteřních“ základních škol v jihozápadní části regionu 
(Psáry, Jesenice, Rudná), v mnoha dalších základních a mateřských školách je 
kapacita stále nedostatečná a průběžně jsou dostavovány. Podrobný soupis 
chybějících kapacit je popsán v kap. 3.6.2. 

Nedostatek 
pedagogů a 
asistentů 

Nedostatek pedagogů a asistentů se prohlubuje, chybí nabídka, Praha je 
silnou konkurencí. Kritický je nedostatek nyní zejména v MŠ a na prvních 
stupních základních škol, dále v některých předmětech druhého stupně 
(matematika, fyzika, jazyky). Chybí motivace a podpůrné programy (mobilita, 
bydlení). Častý je i konfliktní vztah s veřejností. 

Logopedie Obecně je pedagogy zjišťována špatná slovní a jazyková připravenost dětí při 
nástupu do základní školy. 

Odborné učebny a 
polytechnické 
vzdělávání 

Chybí zejména v malotřídních školách, ale v podstatě všude, kde je kapacita 
vyčerpána a z odborných učeben se stávají kmenové třídy. V důsledku toho 
jsou problémy i v polytechnickém vzdělávání. 

Podnětné vnitřní a 
vnější prostředí 

Nejčastěji jsou pro úpravy zmiňovány zahrady u mateřských škol. Souvisí i 
s manuální a pohybovou zručností dětí, která je často žalostná. Dále jsou 
poptávané školní výukové zahrady. 

Kapacity družin a 
jídelen 

Družiny chybí v malotřídních i plně organizovaných školách, problémy jsou 
však i u větších škol; problémem je i kapacita jídelen, omezují se vedlejší 
aktivity (obědy pro důchodce), někdy kapacita jídelny limituje i kapacitu 
školy. 

ZUŠ Kapacity ZUŠ jsou na hraně anebo nedostatečné, neuspokojivé je i vybavení a 
technika. Chybí dotační podpora. 

Knihovny a 
nízkoprahová 
centra, SVČ 

Nedostatečné kapacity nebo morálně zastaralé budovy a vybavení. 
Nízkoprahová centra zcela chybí a je otázkou, zda by nebylo možné propojit 
právě knihovny s NPC pro žáky zejména II. stupňů. 

Vzájemná 
spolupráce 

Mnozí ředitelé ZŠ a MŠ by si přáli posílit víceméně pravidelné schůzky 
„sousedů“ ke společnému řešení problémů. 

 

 

2.3. Přehled prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

Prioritní oblasti rozvoje reagují na klíčové problémy, jak jsou definovány v kap. 2.1:: 

1. Kapacita základních a mateřských škol 

2. Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro základní, předškolní a neformální vzdělávání 

3. Usnadnění přechodů dětí z MŠ na ZŠ 

4. Pestré a přitažlivé formy výchovy ke klíčovým kompetencím 

5. Společné vzdělávání 

Podrobně jsou tyto priority popsány ve strategické části dokumentu. 
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3. Analytická část 

 

3.1. Základní informace o řešeném území 

ORP Černošice je podle rozlohy (580,64 km2) až 7. největším v pořadí ORP Středočeského kraje, 

počtem obyvatel (téměř 140 000) je však nejlidnatějším. 

Správní obvod je tvořen 79 obcemi, z nichž 10 (Černošice, Dobřichovice, Hostivice, Jílové u Prahy, 

Libčice nad Vltavou, Mníšek pod Brdy, Roztoky, Rudná, Řevnice a Jesenice) mají statut města. Území 

pro MAP ORP Černošice je rozšířeno a schváleno RSK o další 2 obce z ORP Beroun – Mezouň a Vysoký 

Újezd. 

Řešené území má velmi těsné dopravní, hospodářské a společenské vazby na hlavní město. Převážná 

část území MAP ORP Černošice je zařazena do rozvojové oblasti Prahy. Tato oblast prošla 

v uplynulých dvou desetiletích výraznou proměnou v důsledku intenzivní zástavby a tlak na další růst 

zastavěných ploch trvá i v současnosti. Proměna zasáhla razantním způsobem do struktury sídel i 

okolní krajiny. Identita venkovské krajiny byla v řadě případů narušena a počet obyvatel některých 

obcí a měst se zněkolikanásobil. 

Území MAP ORP Černošice je atypickou oblastí nejen proto, že tvoří geograficky velmi protáhlý 

prstenec kolem hlavního města, ale také proto, že nemá žádné vlastní větší centrum. Roli lokálních 

center plní několik měst s necelými 10 000 obyvateli (Roztoky, Hostivice, Černošice, Jesenice) a 

několik menších měst (Jílové u Prahy, Mníšek pod Brdy, Řevnice). Situaci komplikuje i rozdílná 

dopravní dostupnost (například špatně po silnici dopravně přístupné Roztoky nemají přirozenou 

spádovou funkci, spádovost k Praze plní spíše lépe dopravně situované rychle rostoucí obce 

Horoměřice a Velké Přílepy).  

 

Graf č. 1: Vývoj populace v ORP Černošice od roku 2005 a prognóza do roku 2025 
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Zdroj: ORP Černošice, data 2005-2015 k 31. 12. daného roku 
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Graf č. 2: Obyvatelstvo podle základních věkových skupin 2011-2030 
v suburbánní zóně Prahy, střední varianta 
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Zdroj: Prognóza demografického vývoje suburbánní zóny Prahy na období 2012-2030 

 

Podle demografických prognóz je období do roku 2020 z pohledu kapacit mateřských a základních 

škol nejobtížnější, pak by měl již počet obyvatel mladších 15 let postupně klesat. 

 „Při detailnějším pohledu do výsledků prognózy zjistíme, že do letošního roku měl reálně růst počet 
dětí ve věku 3–5 let a dosáhnout asi o 10 % vyšší hodnoty než na konci roku 2011. V dalších letech, a 
to až do roku 2030, by však měl počet dětí v předškolním věku v suburbánní zóně Prahy klesat. 
Výsledná hodnota by měla přitom být zhruba o 20 % nižší než hodnota výchozí. V absolutním 
vyjádření tyto změny znamenají vzestup početního stavu dětí ve věku docházky do mateřské školy z 
přibližně 26,2 tis. na 28,7 tis. a jeho následný pokles k hranici 21 tis. dětí.“  
 

Odkaz: 

Burcin, B., Kučera, T., Pospíšilová, L., Špačková, P., Ouředníček, M.: Prognóza demografického vývoje 

suburbánní zóny Prahy na období 2012-2030, Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta, 

Urbánní a regionální laboratoř & obec Dolní Břežany, Praha 2013. 

Analyzovaná oblast zahrnuje území 11 ORP: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Černošice, Říčany, 

Benešov, Dobříš, Beroun, Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Lysá nad Labem, Český Brod a Kladno. 
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Obrázek č. 3: Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2008 a 2013 

 
Zdroj: ÚAP Černošice 2014 

 

Relativní změny počtu obyvatel mají pochopitelně různý dopad na celkovou populaci regionu podle 

toho, o jak velkou obec se jedná. Růst největších sídel v území ORP (Roztoky, Jesenice, Hostivice, 

Černošice) se v období po roce 2008 již výrazně zpomalil, další přírůstek populace závisí na 

případných změnách územních plánů, anebo plné využití možností územních plánů již existujících 

(například populace Roztok při plném využití možností v současné době platného územního plánu by 

se měla pohybovat kolem 11 000 obyvatel). 
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Obrázek č. 4: Bytová výstavba v letech 2008-2013 

 
Zdroj: ÚAP Černošice 2014 

 

Jiný obraz než relativní přírůstky populace ukazují absolutní čísla, v tomto případě počty dokončených 

bytů. Počty dokončených bytů byly největší právě ve větších městech (Jesenice, Hostivice, Mníšek 

pod Brdy, Roztoky, Černošice, Horoměřice, Dolní Břežany). 
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Obrázek č. 5: Hodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

 
 

Zdroj: ÚAP Černošice 2014 

 

Územně analytické podklady hodnotí zvlášť hospodářský, sociální a přírodní pilíř a na tomto obrázku 

je pak syntéza všech tří ukazatelů pro jednotlivé obce. O kvalitě života v ORP Černošice svědčí fakt, že 

vysoký podíl obcí je zařazen do území celkově vyváženého a naprostá většina zbylých obcí má deficit 

pouze v jednom pilíři, nejčastěji přírodním. To je i případ většiny velkých sídel v území ORP (Jesenice, 

Hostivice, Černošice, Mníšek pod Brdy), výjimkou jsou Roztoky, Jílové u Prahy a Řevnice s celkově 

vyváženým územím. 
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3.2. Přehled strategických dokumentů z oblasti vzdělávání 

3.2.1. Strategie místní 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

SCLLD MAS Dolnobřežansko (včetně Místního akčního plánu pro vzdělávání pro region 

Dolnobřežansko – přiložen), SCLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s., SCLLD MAS Jihozápad, SCLLD 

Posázaví, SCLLD MAS Brdy-Vltava, SCLLLD MAS Rozvoj Kladenska,  

 

3.2.2. Strategie krajské a regionální 

Strategie připravená pro SMO (Strategie území správního obvodu ORP v oblasti předškolní výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravní obslužnosti a 

infrastruktury  

Dostupnost: 

https://drive.google.com/folderview?id=0BySbpfMYsim_fl9QaDVSLU85cFo3LUt3cTlRcUNEc1pqRncx

RjJPcDZoUTU5TnI1RzhVVW8&usp=sharing 

Územně analytické podklady – ORP Černošice 

Dostupnost: 

http://upd.mestocernosice.cz/uzemne-analyticke-

podklady/UAP_ORP_Cernosice_2014/2105ORP_text_2014.pdf 

Dlouhodobý záměr kraje v regionálním školství 2016 

Dostupnost: 

http://www.kr-

stredocesky.cz/documents/20875/63499/Dlouhodob%C3%BD%20z%C3%A1m%C4%9Br+2016.zip?ve

rsion=1.0 

 

Základní záměry Středočeského kraje v oblasti předškolního a základního vzdělávání:  

Předškolní vzdělávání  

Podpora vzniku nových mateřských škol a navyšování jejich stávající kapacity (s ohledem na povinnou 

předškolní docházku a garanci MŠ pro 2leté děti) i v dalších letech je jednoznačnou prioritou a 

významným prvkem politiky Středočeského kraje v oblasti vzdělávání. Realizace záměrů v oblasti 

kapacit prostřednictvím Fondu rozvoje obcí a měst (FROM), podpora zručnosti a polytechniky 

z Fondu vzdělávání, volného času a prevence. Důraz na rozvoj řeči, plánován je zakládat logopedické 

třídy v MŠ zřizovaných krajem. Kraj bude podporovat vznik míst pro asistenty pedagoga v MŠ a ve své 

PPP plánuje zřídit půjčovnu kompenzačních pomůcek.  

Základní školy 

Modernizace škol a podpora navyšování kapacit základních škol v návaznosti na demografický vývoj 

je významným prvkem politiky školství Středočeského kraje a zůstává jím i do budoucna. 

Podporována bude polytechnika, spolupráce mezi základními a středním školami, ve spolupráci se 

Středočeským Inovačním Centrem práce s nadanými a talentovanými dětmi. Nebudou se navyšovat 

počty přijímaných žáků na víceletá gymnázia. Plánuje se zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek 

v rámci středočeské Pedagogicko-psychologické poradny (PPP). 

https://drive.google.com/folderview?id=0BySbpfMYsim_fl9QaDVSLU85cFo3LUt3cTlRcUNEc1pqRncxRjJPcDZoUTU5TnI1RzhVVW8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0BySbpfMYsim_fl9QaDVSLU85cFo3LUt3cTlRcUNEc1pqRncxRjJPcDZoUTU5TnI1RzhVVW8&usp=sharing
http://upd.mestocernosice.cz/uzemne-analyticke-podklady/UAP_ORP_Cernosice_2014/2105ORP_text_2014.pdf
http://upd.mestocernosice.cz/uzemne-analyticke-podklady/UAP_ORP_Cernosice_2014/2105ORP_text_2014.pdf
http://www.kr-stredocesky.cz/documents/20875/63499/Dlouhodob%C3%BD%20z%C3%A1m%C4%9Br+2016.zip?version=1.0
http://www.kr-stredocesky.cz/documents/20875/63499/Dlouhodob%C3%BD%20z%C3%A1m%C4%9Br+2016.zip?version=1.0
http://www.kr-stredocesky.cz/documents/20875/63499/Dlouhodob%C3%BD%20z%C3%A1m%C4%9Br+2016.zip?version=1.0


 

14 

Základní umělecké školy 

Rozšiřování kapacit bude kraj podporovat pouze u již existujících ZUŠ, neboť podle kraje je v současné 

době kapacita dostačující a případné odůvodněné změny kapacit se budou realizovat výhradně v 

návaznosti a v kontextu s demografickým vývojem.  

Ostatní vzdělávání 

Podporována bude intenzivní výuka cizích jazyků. Cílem pro Pedagogicko-psychologické poradny 

bude poskytovat poradenské služby ke zkvalitnění sociálního klimatu ve školách, integrace vzdělávací, 

informační a poradenské složky kariérového poradenství a posílení primárně preventivních činností. 

Napomáhání při realizaci společného vzdělávání jak rodičům, tak jednotlivým školám.  

  

3.2.3. Strategie národní 

Dlouhodobý záměr ve vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR –  

Dostupnost: http://www.msmt.cz/file/35167_1_1/ 

Akční plán inkluzivního vzdělávání  

Dostupnost: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf 

 

 

 

3.3. Výsledky dotazníkového šetření MŠMT 

Dotazníkové šetření probíhalo na základních a mateřských školách, registrovaných na MŠMT 

v prosinci 2015. 

 

 

3.3.1. Mateřské školy 

Počet vyplněných dotazníků v ORP Černošice: 64 (tj. právnických osob vykonávající činnost MŠ)  

12 mateřských škol dotazníky nevyplnilo, celkový počet MŠ v ORP Černošice je 76. 

 

Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory 

Hlavní oblasti podpory 

1. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 

2. Podpora polytechnického vzdělávání  

3. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

4. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

5. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 

6. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

Další oblasti podpory 

1. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

2. Jazykové vzdělávání 

3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

 

http://www.msmt.cz/file/35167_1_1/
http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
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Rozvoj infrastruktury - stavby  

1. Podíl MŠ, které v posledních pěti letech investovaly do infrastruktury, je v ORP mírně nižší 

než ve Středočeském kraji (38 % x 45 %). Je ale obdobný jako v ČR (39 %). 

2. Do vnitřního vybavení investovalo v letech 2010-2015 asi 28 % MŠ, stejně jako ve 

Středočeském kraji (27 %). 

3. Stejně jako u základních škol, tak i u mateřských škol byl v ORP mnohem větší podíl celkových 

výstaveb nebo dostaveb než v rámci Středočeského kraje nebo ČR (20 % x 16 % x 7 %). To 

odráží vysokou potřebu rozšiřovat kapacity mateřských škol. 

4. S celkovou výstavbou nebo dostavbou mateřské školy souvisejí i výstavby knihovny (jinde než 

v ORP se rekonstrukce a výstavby knihoven takřka nevyskytují) a samozřejmě rekonstrukce 

nebo stavební úpravy tříd. 

5. Naproti tomu je v ORP mnohem menší podíl MŠ, které v uplynulých letech rekonstruovaly 

pláště budovy, zateplovaly apod.  

6. V příštích letech chtějí MŠ v ORP Černošice investovat především do „podnětného 

venkovního prostředí“, například do hřišť, zahrad apod. (45 % mateřských škol v letech 2016-

2018 a třetina MŠ vletech 2019-2020). 

7. Pětina MŠ v území ORP chce investovat do výstavby nových kapacit v letech 2016-2018 a 

desetina to plánuje v letech 2019-2020. K těmto číslům je třeba dodat, že dotazník MŠMT 

vyplňovali ředitelé MŠ pouze „za svou MŠ“, tyto údaje nezahrnují záměry obcí stavět zcela 

nové MŠ a zakládat tak zároveň nové právnické osoby! 

8. Další investice, které jsou ve větším podílu MŠ plánovány na příští roky, jsou v řadě případů 

součástí celkové výstavby (rekonstrukce a stavební úpravy tříd, bezbariérové vstupy, 

rekonstrukce školní jídelny apod.). 

 

Tabulka č. 1: Podíl MŠ, které v letech 2010-2015 investovaly z EU do příslušné stavby nebo 
rekonstrukce 

Stavba, rekonstrukce ORP kraj ČR 

1. Nová výstavba nebo přístavba budov 20,3% 15,6% 6,9% 

2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 6,3% 5,7% 3,2% 

3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; 
zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

14,1% 28,7% 26,8% 

4. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 15,6% 14,2% 10,3% 

5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 4,7% 0,5% 0,7% 

6. Stavební úpravy a rekonstrukce herny 6,3% 6,9% 5,7% 

7. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 0,0% 1,3% 1,4% 

8. Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického 
vzdělávání (např. keramická dílna) 

1,6% 3,1% 1,9% 

9. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 7,8% 8,2% 6,3% 

10. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí 
školy např. hřiště, zahrady apod. 

23,4% 21,9% 20,0% 

Počet MŠ v ORP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušných 
staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník. 

zdroj: šetření MŠMT 12/2015 
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Tabulka č. 2: Podíl MŠ v ORP, které v letech 2016-2018 a 2019-2020 chtějí investovat do stavby či 
rekonstrukce 

Stavba, rekonstrukce 2016-2018 2019-2020 

1. Nová výstavba nebo přístavba budov 21,9% 10,9% 

2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 14,1% 7,8% 

3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budovy; 
zateplení budov; (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

18,8% 12,5% 

4. Stavební úpravy a rekonstrukce tříd 21,9% 9,4% 

5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny 7,8% 4,7% 

6. Stavební úpravy a rekonstrukce herny 7,8% 6,3% 

7. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 6,3% 6,3% 

8. Stavební úpravy a rekonstrukce prostor na podporu polytechnického 
vzdělávání (např. keramická dílna) 

18,8% 15,6% 

9. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny 18,8% 9,4% 

10. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí 
školy např. hřiště, zahrady apod. 

45,3% 32,8% 

Počet MŠ v ORP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů  
do příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník.  

zdroj: šetření MŠMT 12/2015 

 

Rozvoj infrastruktury - vybavení  

1. Podíly mateřských škol v ORP, které v uplynulých pěti letech investovaly do jednotlivých 

druhů vybavení, se příliš neliší od podílu MŠ ve Středočeském kraji. 

2. Poněkud větší podíl MŠ v ORP než v kraji investoval z prostředků EU do vybavení tříd, heren a 

do ICT pro pedagogické pracovníky. 

3. Ve výhledu investic do příštích pěti let jsou nejčastěji uváděnou položkou nové didaktické 

pomůcky, dále vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy (např. čtenářské 

koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, polytechnických dovedností apod.) a 

vybavení tříd. 

 

Tabulka č. 3: Podíl MŠ, které v letech 2010-2015 investovaly z EU do příslušného vybavení 

Vybavení ORP kraj ČR 

1. Vybavení třídy 21,9% 18,1% 12,5% 

2. Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 6,3% 8,3% 6,2% 

3. Vybavení knihovny 6,3% 6,1% 5,4% 

4. Vybavení herny 15,6% 13,7% 9,3% 

5. Vybavení tělocvičny 1,6% 4,3% 2,7% 

6. Vybavení školní jídelny 9,4% 9,0% 6,1% 

7. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 14,1% 12,0% 8,9% 

8. Software pro ICT techniku 12,5% 9,1% 6,7% 

9. Nové didaktické pomůcky 12,5% 15,1% 12,4% 

10. Připojení k internetu v hernách, ve škole 10,9% 9,4% 5,4% 

11. Interaktivní tabule 9,4% 8,8% 5,8% 

12. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 6,3% 7,9% 5,3% 

13. Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 0,0% 1,4% 0,6% 
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14. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 4,7% 3,5% 3,9% 

15. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. 
čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, 
polytechnických dovedností apod. 

6,3% 7,9% 6,2% 

Počet MŠ v ORP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušných 
staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník.  

zdroj: šetření MŠMT 12/2015 

 

 

Tabulka č. 4: Podíl MŠ v ORP, které v letech 2016-2018 a 2019-2020 chtějí investovat do vybavení 

Vybavení 2016-2018 2019-2020 

1. Vybavení třídy 50,0% 28,1% 

2. Vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností 43,8% 29,7% 

3. Vybavení knihovny 28,1% 15,6% 

4. Vybavení herny 31,3% 20,3% 

5. Vybavení tělocvičny 12,5% 10,9% 

6. Vybavení školní jídelny 20,3% 10,9% 

7. Vybavení výpočetní technikou pro potřeby pedagogických pracovníků 46,9% 29,7% 

8. Software pro ICT techniku 37,5% 29,7% 

9. Nové didaktické pomůcky 59,4% 32,8% 

10. Připojení k internetu v hernách, ve škole 23,4% 21,9% 

11. Interaktivní tabule 35,9% 34,4% 

12. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 26,6% 17,2% 

13. Vybavení bezbariérovým nábytkem pro děti se SVP 20,3% 14,1% 

14. Didaktické a kompenzační pomůcky pro děti se SVP 42,2% 28,1% 

15. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. 
čtenářské koutky, prostor na rozvoj jednotlivých pregramotností, 
polytechnických dovedností apod. 

53,1% 31,3% 

Počet MŠ v ORP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušného 
vybavení, vztažený k celkovému počtu MŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník.  

zdroj: šetření MŠMT 12/2015 

 

 

Hlavní oblasti podpory 

Podpora polytechnického vzdělávání 

1. Pořadí oblastí, v níž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, je dosti vyrovnané, 

ve všech uvedených položkách plánuje zlepšení v letech 2016-2018 většina MŠ v ORP, které 

vyplnily dotazník. 

2. Nejčastěji (přes 80 % MŠ) je uváděno zlepšení v tom, že technické, přírodovědné a 

environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP PV. 

3. Nejčastěji uváděnou „hlavní“ překážkou je „nedostatek financí na podporu polytechnického 

vzdělávání“ (uvedla třetina MŠ, což je ale méně než v kraji nebo v ČR). 

4. Zhruba pětina MŠ v ORP uvedla jako hlavní překážku „absenci pozice samostatného 

pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj polytechnického vzdělávání“ a „nevhodné či žádné 
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vybavení pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání (vybavení tříd, heren, hřišť, 

keramických dílen apod.)“ (v obou položkách jde o vyšší podíl než v kraji a v ČR). 

5. V investičních záměrech předpokládá pětina MŠ v území ORP Černošice „stavební úpravy a 

rekonstrukce prostor na podporu polytechnického vzdělávání (např. keramická dílna)“ a asi 

15 % totéž v následujících dvou letech. 

6. Do vybavení prostorů školy pro rozvoj polytechnických dovedností chce v letech 2016-2018 

investovat 43 % MŠ v ORP, 30 % v letech 2019-2020, dalších 53 % (2016-2018) a 31 % (2019-

2020) MŠ pak chce investovat do vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy, 

což může zahrnovat i polytechnické vzdělávání. 

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

1. Nejčastěji uváděnou oblastí, v níž MŠ v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, je 

„vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole 

(zajišťování odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, vzájemného učení pedagogických pracovníků; pravidelná metodická setkání 

členů pedagogického sboru aj.)“ (80 % MŠ v ORP), v těsném pořadí jsou však i další položky, 

zpravidla čím obecnější formulace, tím vyšší podíl plánovaného zlepšení. 

2. Jako hlavní překážka je shodně v MŠ v ORP, kraji i ČR uváděno „nedostatečné finanční 

zajištění personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, např. asistentů 

pedagoga, pedagogické i nepedagogické pracovníky“ (v ORP téměř 80 %). 

3. U 14 % MŠ byla uvedena jako překážka skutečnost, že zřizovatel nepovažuje téma inkluze za 

prioritu. 

4. Vysoký podíl škol v ORP (42 % MŠ do roku 2018 a 28 % v letech 2019-2020) chce zakoupit 

kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP. 

5. Dalších 20 % (2016-2018) a 14 % (2019-2020) škol v ORP chce přispět žákům se SVP tím, že 

pořídí bezbariérový nábytek. 

Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 

1. Velmi vysoký podíl MŠ (84 % a více) plánuje v nejbližších třech letech zlepšení v tom, že 

„škola podporuje rozvoj čtenářské pregramotnosti a řečových aktivit v rámci školních 

vzdělávacích programů (má stanoveny konkrétní cíle)“, „učitelé MŠ rozvíjejí své znalosti 

v oblasti čtenářské pregramotnosti a využívají je ve výchově (kurzy dalšího vzdělávání, 

studium literatury aj.)“ a „učitelé využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi v oblasti 

rozvoje čtenářské pregramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol“. 

2. Jednoznačně nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti je (stejně jako 
v rámci ČR a kraje) „nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti 
(nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek 
k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.)“, je to uváděno jako „hlavní 
příčina“ pro 38 % MŠ v ORP. 

3. Poměrně často je jako překážka uváděn „nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro 

rozvoj pregramotnosti“, i když jen pro 12 % MŠ v území ORP je to „hlavní příčina“. 

4. V investičních záměrech 53 % MŠ v ORP předpokládá investice do „podnětného vnitřního 

vybavení“ (např. čtenářských koutků) v letech 2016-2018 a třetina mateřských škol v území 

ORP v dalších dvou letech. 

5. Poměrně hodně MŠ také chce vybavit  knihovnu (skoro 30 % MŠ v letech 2016-2018) a 16 % 

v letech 2019-2020). 

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 
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1. Dvěma nejčastěji uváděnými překážkami v rozvoji matematické gramotnosti je (stejně jako 

v rámci ČR a kraje) „nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné pregramotnosti 

(nedostatečné materiálně technické zázemí, chybějící finance na inovace a výměnu pomůcek 

k rozvoji pregramotností, nedostatečný počet pomůcek apod.)“, jako překážku uvedlo 58 % 

MŠ v ORP, a „nedostatek interaktivních metod a pomůcek pro rozvoj pregramotnosti“ 

(uvedlo 56 % MŠ v ORP). 

2. V území ORP se vyskytl jako důvod „nedostatečná podpora ze strany zřizovatele“, takže 

„hlavní překážka“ nebyla v datech uvedena. 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

1. Podíl MŠ plánujících zlepšení v letech 2016-2018 je ve všech nabízených oblastech zhruba 

stejný, kolem 70 %. 

2. Hlavními překážkami jsou pro MŠ v ORP „nedostatek finančních prostředků pro zajištění 

pomůcek, literatury apod. pro rozvoj iniciativy a kreativity“ (uvedlo 67 % MŠ), „nedostupnost 

informačních a komunikačních technologií pro rozvoj iniciativy a kreativity“ (42 % MŠ) a 

„nedostatek příležitosti k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje 

iniciativy a kreativity“ (uvedlo 31 % MŠ v území ORP). 

3. Mezi překážkami se opět vyskytl důvod „zřizovatel nepovažuje téma za prioritu“, a tak „hlavní 

překážky“ nejsou v datech uvedeny. 

4. K rozvoji kreativity a iniciativy by mělo přispět nové vybavení, které chce vysoký podíl MŠ 

v příštích letech pořídit (herny, interaktivní tabule, audiovizuální technika aj.). 

 

Další oblasti podpory 

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

1. Zlepšení pro roky 2016-2018 plánuje 70 % MŠ v území ORP. 

2. Jednoznačně nejčastěji uváděnou hlavní překážkou je „nedostatek financí na pořízení 

moderního ICT vybavení (včetně údržby stávající techniky)“, kterou jako hlavní příčinu 

jmenovalo 61 % MŠ. 

3. V investicích do příštích let jmenovalo „vybavení výpočetní technikou pro potřeby 

pedagogických pracovníků“ 47 % MŠ v území ORP pro roky 2016-2018 a 30 % MŠ pro roky 

2019-2020 a „software pro ICT techniku“ 38 % MŠ v území ORP pro roky 2016-2018 a 30 % 

MŠ pro roky 2019-2020. 

Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 

1. Pořadí hodnocených oblastí pro budoucí zlepšení je vyrovnané, všech 9 oblastí se pro roky 

2016-2018 srovnalo do rozpětí 59 % až 77 %. 

2. Nejčastěji MŠ jmenovaly „škola u dětí rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení“ (77 % 

MŠ), „škola rozvíjí vztah k bezpečnému používání informačních, komunikačních a dalších 

technologií“ a „uvnitř školy se pěstuje vzájemná spolupráce učitele, rodičů a dětí“ (uvedlo po 

73 % MŠ v území ORP). 

 

3.3.2. Základní školy 

Počet vyplněných dotazníků v ORP Černošice: 44 (tj. právnických osob vykonávajících činnost ZŠ). 

Dvě ZŠ dotazník nevyplnily. Celkový počet ZŠ v ORP Černošice je 46. 
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Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory 

Hlavní oblasti podpory 

1. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 

2. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

3. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

4. Podpora polytechnického vzdělávání (body 4 a 5 přehozeny s krajem a ČR) 

5. Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

6. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků 

Další oblasti podpory 

1. Jazykové vzdělávání 

2. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí, konektivita škol) 

3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 

 

Rozvoj infrastruktury - stavby  

1. Podíl škol, které v posledních pěti letech investovaly do infrastruktury, je v ORP cca o 10 

procentních bodů nižší než v ČR / Středočeském kraji (43 % x 54 %). 

2. To je ale dáno tím, že v porovnání s krajem a zvláště s Českou republikou se školy v ORP 

častěji (16 % x 10 % x 6 % škol) stavěly nové (nová výstavba nebo přístavba), v ORP jde tedy 

celkově o menší počet velkých investic. 

3. Se zvyšováním kapacity škol v předchozích pěti letech souvisí i v ORP mnohem častější (20 % 

x 13 % x 10 %) výstavba nebo rekonstrukce kmenových tříd. 

4. Naproti tomu je v ORP mnohem nižší podíl škol, které v posledních pěti letech investovaly do 

zateplení budov, úprav okolí budov, zahrady, hřiště, dopravního hřiště apod. 

5. Do budoucna chtějí školy v ORP investovat především do výstaveb a přístaveb (skoro 40 % 

v letech 2016-2018, 27 % v dvou dalších letech – často jsou to, stejně jako v dalších 

položkách, v obou obdobích stejné školy). Nové výstavby však nezahrnují výstavby zcela 

nových škol obcí a vznik nových právnických osob (vyplňovali jen ředitelé za „svou školu“)! 

6. Další investice by měly směřovat do venkovního prostředí (39 % + 36 %, jde o finančně méně 

náročné investice, anebo je to součást celkové nové stavby), do kmenových tříd (34 % + 30 %, 

což souvisí opět s  výstavbou a zvyšováním kapacity škol), často jsou plánovány (34 % + 21 %) 

investice do pláště budov nebo zateplení a dále do příslušenství, jako jsou školní jídelny nebo 

družiny, kluby apod. (32 % + 21 %). 

7. Z dílčích stavebních úprav jsou nejčastější rekonstrukce a stavební úpravy tělocvičen (18 % + 

23 %) a stavební úpravy a rekonstrukce dílen nebo cvičných kuchyní. (20 % + 21 %). 

8. Méně často plánují školy do příštích pěti let investice do rekonstrukce učeben pro jednotlivé 

předměty, relativně nejčastěji by měly být rekonstruovány učebny jazyků, případně 

informatiky a přírodních věd. 

 

Tabulka č. 5: Podíl ZŠ, které v letech 2010-2015 investovaly z EU do příslušné stavby nebo 
rekonstrukce 

Stavba, rekonstrukce ORP kraj ČR 

1. Nová výstavba nebo přístavba budov 15,9% 10,3% 5,7% 

2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 6,8% 4,7% 4,0% 
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3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; 
zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

22,7% 36,0% 32,9% 

4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 20,5% 13,4% 10,4% 

5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy 2,3% 4,7% 4,2% 

6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků 9,1% 6,6% 6,1% 

7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 2,3% 4,3% 6,2% 

8. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 2,3% 4,1% 5,8% 

9. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu 2,3% 2,9% 4,5% 

10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky 13,6% 12,8% 12,8% 

11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 6,8% 7,6% 6,0% 

12. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např. 
hudebny apod.) 

2,3% 2,3% 2,0% 

13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 6,8% 9,1% 8,1% 

14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod. 9,1% 7,8% 7,4% 

15. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí 
školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, 
učebny v přírodě, naučné stezky apod. 

6,8% 14,6% 14,8% 

Počet ZŠ v ORP / kraji / ČR, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do příslušných 
staveb a rekonstrukcí, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP / kraji / ČR, které vyplnily dotazník.  

zdroj: šetření MŠMT 12/2015 
 
 

Tabulka č. 6: Podíl ZŠ v ORP, které v letech 2016-2018 a 2019-2020 chtějí investovat do stavby či 
rekonstrukce 

Stavba, rekonstrukce 2016-2018 2019-2020 

1. Nová výstavba nebo přístavba budov 38,6% 27,3% 

2. Bezbariérové stavební úpravy a rekonstrukce 13,6% 29,5% 

3. Ostatní rekonstrukce, udržovací práce a modernizace pláště budov; 
zateplení budov (projekty energeticky udržitelné školy apod.) 

34,1% 20,5% 

4. Stavební úpravy a rekonstrukce kmenových tříd 34,1% 29,5% 

5. Stavební úpravy a rekonstrukce knihovny, informačního centra školy 11,4% 11,4% 

6. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny cizích jazyků 15,9% 15,9% 

7. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny fyziky 11,4% 18,2% 

8. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie 11,4% 18,2% 

9. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny přírodopisu 9,1% 13,6% 

10. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny informatiky 15,9% 13,6% 

11. Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny 18,2% 22,7% 

12. Stavební úpravy a rekonstrukce učebny uměleckých předmětů (např. 
hudebny apod.) 

9,1% 13,6% 

13. Stavební úpravy a rekonstrukce dílny / cvičné kuchyňky 20,5% 20,5% 

14. Stavební úpravy a rekonstrukce školní jídelny, družiny, klubu apod. 31,8% 20,5% 

15. Stavební úpravy a vybavení na podporu podnětného venkovního prostředí 
školy např. hřiště, školní zahrady, dopravní hřiště, botanické zahrady, rybníky, 
učebny v přírodě, naučné stezky apod. 

38,6% 36,4% 

Počet ZŠ v ORP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do 
příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník.  

zdroj: šetření MŠMT 12/2015 
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Rozvoj infrastruktury - vybavení  

1. V investicích do vybavení byly v uplynulých pěti letech ve školách v území ORP Černošice 

nejčastější, stejně jako v ČR nebo ve Středočeském kraji, interaktivní tabule, software pro ICT, 

dále pak audiovizuální technika a počítače. 

2. Často jsou v bilanci minulých pěti let uváděny i menší, víceméně pravidelné investice do 

knihoven nebo na nákup didaktických pomůcek. 

 

Tabulka č. 7: Podíl ZŠ, které v letech 2010-2015 investovaly z EU do příslušného vybavení 

Vybavení ORP kraj ČR 

1. Vybavení kmenových tříd 29,5% 35,6% 34,2% 

2. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, 
kuchyňky apod.) 

27,3% 28,4% 29,9% 

3. Vybavení jazykové učebny 15,9% 13,8% 17,3% 

4. Vybavení knihovny 34,1% 35,2% 32,4% 

5. Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 43,2% 60,5% 55,2% 

6. Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 43,2% 43,8% 41,5% 

7. Vybavení tělocvičny 6,8% 6,6% 6,5% 

8. Vybavení umělecké učebny 6,8% 4,7% 3,5% 

9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 15,9% 21,8% 22,8% 

10. Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 6,8% 6,8% 7,2% 

11. Software pro ICT techniku 61,4% 58,0% 55,3% 

12. Nové didaktické pomůcky 36,4% 46,5% 38,0% 

13. Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních 22,7% 21,6% 24,8% 

14. Interaktivní tabule 72,7% 69,1% 66,7% 

15. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 45,5% 51,4% 48,4% 

16. Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) 9,1% 2,3% 2,0% 

17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP 4,5% 3,9% 2,9% 

18. Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 18,2% 15,4% 12,3% 

19. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. 
čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých 
gramotností apod. 

13,6% 17,1% 13,1% 

Počet ZŠ v ORP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do 
příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník.  

zdroj: šetření MŠMT 12/2015 

 

1. Drobné (v porovnání se stavebními) investice do vybavení jsou v plánu škol v ORP rozloženy 

do mnoha oblastí.  

2. Vůbec nejčastěji jsou plánovány nové didaktické pomůcky, vybavení na vnitřní prostor 

(čtenářské koutky, rozvoj různých gramotností), dále vybavení počítačových učeben. Polovina 

škol plánuje do roku 2018 zakoupit kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP. Hodně 

škol chce také vybavit nově jídelnu, družinu, kluby apod. 

3. Relativně málo škol počítá s investicemi do nákladné „nepočítačové“ techniky, na internetové 

připojení (to už je vesměs vyřešeno) či na vybavení uměleckých tříd, které nejsou tak běžnou 

součástí základních škol. 
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Tabulka č. 8: Podíl ZŠ v ORP, které v letech 2016-2018 a 2019-2020 chtějí investovat do vybavení 

Vybavení 2016-2018 2019-2020 

1. Vybavení kmenových tříd 38,6% 22,7% 

2. Vybavení polytechnických učeben (fyziky, chemie, přírodopisu, dílny, 
kuchyňky apod.) 

40,9% 29,5% 

3. Vybavení jazykové učebny 31,8% 20,5% 

4. Vybavení knihovny 31,8% 22,7% 

5. Vybavení počítačové učebny (stolní počítače) 47,7% 34,1% 

6. Vybavení mobilní počítačové učebny (např. notebooky, tablety) 40,9% 34,1% 

7. Vybavení tělocvičny 36,4% 20,5% 

8. Vybavení umělecké učebny 22,7% 13,6% 

9. Vybavení dílny / cvičné kuchyňky 36,4% 15,9% 

10. Vybavení školní jídelny, družiny, klubu apod. 43,2% 25,0% 

11. Software pro ICT techniku 43,2% 34,1% 

12. Nové didaktické pomůcky 54,5% 40,9% 

13. Připojení k internetu ve třídách, na škole a ve školských zařízeních 18,2% 11,4% 

14. Interaktivní tabule 47,7% 27,3% 

15. Audiovizuální technika (televize, projektory apod.) 29,5% 27,3% 

16. Stroje či jiné vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů řízených počítačem) 9,1% 9,1% 

17. Vybavení bezbariérovým nábytkem, přístroji, elektronikou pro žáky se SVP 29,5% 22,7% 

18. Kompenzační/ speciální pomůcky pro žáky se SVP 47,7% 36,4% 

19. Vybavení na podporu podnětného vnitřního prostředí školy např. 
čtenářské koutky, prostor na sdílení zkušeností z výuky, na rozvoj jednotlivých 
gramotností apod. 

50,0% 34,1% 

Počet ZŠ v ORP / kraji / republice, které v posledních 5 letech investovaly v rámci evropských projektů do 
příslušného vybavení, vztažený k celkovému počtu ZŠ v ORP / kraji / republice, které vyplnily dotazník.  

zdroj: šetření MŠMT 12/2015 

 

Hlavní oblasti podpory 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 

1. Nejčastěji uváděnou oblastí, v níž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, je  

(s mírným odstupem) „učitelé 1. i 2. stupně využívají poznatků v praxi a sdílejí dobrou praxi 

v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti mezi sebou i s učiteli z jiných škol“. 

2. Vysoký je dále podíl škol, které plánují v příštích třech letech zlepšení ve spolupráci s rodiči, 

mimovýukových akcích a těch škol, které mají pro oblast čtenářské gramotnosti zakotveny 

konkrétní cíle v ŠVP. 

3. Jednoznačně nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti je (stejně jako 

v rámci ČR a kraje) „nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti  

(k personálnímu zajištění pedagogického dozoru koutků, volně otevřených učeben, 

k možnému půlení hodin, k inovaci a výměně učebních pomůcek k rozvoji gramotností, 

k zajištění dostatečného počtu těchto pomůcek apod.)“ („hlavní příčina“ pro 52 % ZŠ v ORP). 

4. Poměrně často (častěji než v kraji a v ČR) je jako překážka uváděn „chybějící nebo 

nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku“, i 

když jen pro 7 % škol v území ORP je to „hlavní příčina“. 
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5. V investičních záměrech 50 % škol v ORP předpokládá investice do „podnětného vnitřního 

vybavení“ (např. čtenářských koutků) v letech 2016-2018 a třetina škol v území ORP v dalších 

dvou letech. 

Podpora rozvoje matematické gramotnosti 

1. Nejčastěji uváděnou oblastí, v níž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, je  

„škola podporuje individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o matematiku“, následují 

„učitelé 1. i 2. stupně rozvíjejí své znalosti v oblasti matematické gramotnosti a využívají je ve 

výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)“ a „ve škole je podporováno 

matematické myšlení u žáků (příklady k řešení a pochopení každodenních situací, situací 

spojených s budoucí profesí nebo k objasnění přírodních zákonů, atp.)“. 

2. Jednoznačně nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji matematické gramotnosti je (stejně 

jako v rámci ČR a kraje) „nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné 

gramotnosti“ Jako překážku uvedlo 75 % škol v ORP, jako „hlavní překážku“ 43 % škol v ORP), 

s velkým odstupem následují „nedostatečné materiálně technické podmínky pro rozvoj 

v příslušné oblasti gramotnosti mimo školu (exkurze, výstavy, tematické programy apod.)“ a 

v ORP (na rozdíl od kraje a ČR) „chybějící nebo nedostatečný srovnávací nástroj úrovně 

gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku“. 

3. Málo se v porovnání s krajem a ČR vyskytuje jako uváděná překážka „nezájem ze strany žáků 

a rodičů“. Uvedlo ji 23 % škol v ORP (v kraji 41 %), jako „hlavní příčinu“ 11% v ORP (14 % ve 

Středočeském kraji). 

Podpora polytechnického vzdělávání 

1. Pořadí oblastí, v níž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, je velmi vyrovnané 

(kroužky a dílny, vzdělávací materiály, propojení s praxí a profesí, kurzy a další vzdělávání pro 

učitele polytechnického vzdělávání). 

2. Nejčastěji uváděnou „hlavní“ překážkou jsou nedostatečné nebo neodpovídající prostory  

(48 % škol v ORP), následuje „nevhodné či žádné vybavení laboratoří, odborných učeben, 

dílen apod.“ (25 % základních škol v ORP).  

3. Naopak relativně málo se objevuje jako překážka „nedostatek financí na úhradu volitelných 

předmětů a kroužků“ (9 % v ORP x 23 % v kraji), což odráží vyšší finanční sílu populace v ORP. 

4. V investičních záměrech předpokládá pětina škol v území ORP Černošice výstavbu nebo 

rekonstrukci dílen a cvičných kuchyní v letech 2016-2018 a stejný podíl škol v následujících 

dvou letech. 

5. Do vybavení polytechnických učeben a dílen chce v letech 2016-2018 investovat 41 % škol 

v ORP, 30 % v letech 2019-2020, dalších 36 % (2016-2018) a 16 % (2019-2020) škol pak chce 

investovat specificky do vybavení dílen a cvičných kuchyní. 

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 

1. Nejčastěji uváděnými oblastmi, v nichž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, 

jsou „pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i kompenzační pomůcky“, „škola 

má vytvořený systém podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (je vybavena 

kompenzačními/ speciálními pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.)“ a „vedení 

školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů ve vzdělávání na škole (zajišťování 

odborné, materiální a finanční podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; 

pravidelná metodická setkání členů pedagogického sboru aj.)“. 

2. Jako hlavní překážka je shodně v ORP, kraji i ČR uváděno „nedostatečné finanční zajištění 

personálních nákladů na práci s heterogenními skupinami žáků, např. asistentů pedagoga, 
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pedagogické i nepedagogické pracovníky“ (v ORP 45 % „hlavní příčina), jako další poměrně 

četně uváděné hlavní překážky jsou v ORP (na rozdíl od kraje a ČR) uváděny „technická 

nemožnost bezbariérových úprav škol“ (v ORP 18 %) a „velký počet žáků ve třídách“ (v ORP 

14 %). 

3. Vysoký podíl škol v ORP (skoro polovina škol do roku 2018 a 36 % v letech 2019-2020) chce 

zakoupit kompenzační / speciální pomůcky pro žáky se SVP. V letech 2010-2015 do této 

oblasti investovalo (ovšem jen z prostředků EU) přitom pouze 18 % škol v území ORP. 

4. Dalších 30 % (2016-2018) a 23 % (2019-2020) škol v ORP chce přispět žákům se SVP tím, že 

pořídí bezbariérový nábytek, elektroniku nebo jiné přístroje pro ně určené. 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

1. Nejčastěji uváděnou oblastí, v nichž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech 

(uvedlo 77 % škol v ORP), je „škola rozvíjí finanční gramotnost žáků (učí je znát hodnotu 

peněz, pracovat s úsporami, spravovat záležitosti, znát rizika)“. 

2. Nejčastější „hlavní překážkou je „nedostatek financí pro realizaci vzdělávání mimo vlastní 

výuku“ (41 % škol v ORP). S velkým odstupem (14 % resp. 11 % škol v ORP) následují 

„nedostatek výukových materiálů, pomůcek a metodik v oblasti podnikavosti, iniciativy a 

kreativity“ a „malý zájem zaměstnavatelů a podnikatelů o spolupráci se školami“. 

Další oblasti podpory 

Rozvoj jazykové gramotnosti 

1. Nejčastěji uváděnými oblastmi, v nichž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, 

jsou „učitelé 1. i 2. stupně, učitelé jazyků i ostatních předmětů rozvíjejí své znalosti v oblasti 

jazykových znalostí a využívají je ve výuce (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.)“, 

„ve škole jsou využívány učebnice, cizojazyčná literatura, multimédia a další materiály pro 

rozvoj jazykové gramotnosti“ a „škola pravidelně nakupuje aktuální učebnice, cizojazyčnou 

literaturu, multimédia pro rozvoj jazykové gramotnosti“. 

2. Nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti je (stejně jako v rámci kraje a 

ČR) „nedostatek stabilní finanční podpory pro rozvoj příslušné gramotnosti“ (45 % škol 

v ORP). S  odstupem (11 % resp. 9 % škol v ORP) následují „absence pozice samostatného 

pracovníka nebo pracovníků pro rozvoj příslušné gramotnosti“ a „chybějící nebo 

nedostatečný srovnávací nástroj úrovně gramotnosti pro žáky daného věku nebo ročníku“. 

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků 

1. Nejčastěji uváděnou oblastí, v níž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, je 

„pedagogové umí systematicky rozvíjet povědomí o internetové bezpečnosti a  kritický 

pohled na internetový obsah k rozvoji znalostí a dovedností žáků“ (uvedlo 70 % škol v ORP). 

2. Jednoznačně nejčastěji uváděnou překážkou v rozvoji čtenářské gramotnosti je (stejně jako 

v rámci ČR a kraje) „nedostatek financí na pořízení moderního ICT vybavení (včetně údržby 

stávající techniky)“ (50 % škol v ORP, přes 60 % škol v rámci kraje a ČR).  

3. S velkým odstupem, ale výrazně častěji než v ČR a v kraji, za hlavní překážku (16 % resp. 14 % 

škol v ORP) následují „nedostatek časových možností k dalšímu vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti digitálních kompetencí“ a „nedostatečné znalosti pedagogických 

pracovníků v oblasti používání software a internetu“. 

Podpora sociálních a občanských dovedností a dalších klíčových kompetencí 
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1. Nejčastěji uváděnými oblastmi, v nichž školy v ORP „plánují zlepšení“ v příštích třech letech, 

jsou „škola u žáků rozvíjí schopnosti sebereflexe a sebehodnocení“, „škola připravuje žáky na 

aktivní zapojení do života v demokratické společnosti, rozvíjí občanské kompetence (např. 

formou žákovské samosprávy apod.)“ a „škola rozvíjí schopnosti žáků učit se, zorganizovat si 

učení, využívat k tomu různé metody a možnosti podle vlastních potřeb (učit se samostatně, 

v rámci skupin apod.)“. 

2. Pořadí hodnocených oblastí pro budoucí zlepšení je ovšem vyrovnané, všech 12 oblastí se pro 

roky 2016-2018 srovnalo do rozpětí 50 % až 70 %. 

 

3.3.3. Souhrn poznatků 

Základní školy 

1. Jednoznačně nejvyšší prioritou je v příštích letech rozvoj infrastruktury škol včetně jejich 

rekonstrukcí a vybavení. Vysoce nadprůměrný je v porovnání se Středočeským krajem i ČR 

podíl škol, které v předchozích letech realizovaly dostavbu nebo novou výstavbu, a 40 % ZŠ 

chce stavět nebo dostavovat i v příštích třech letech (a to nejsou v průzkumu zahrnuty 

záměry obcí stavět zcela nové školy se vznikem nové právnické osoby). 

2. Průvodním jevem výstavby nových kapacit je výstavba nových kmenových tříd a jejich 

vybavení, výstavba družin, klubů a jídelen. Vedle toho chtějí školy investovat i do 

drobnějších úprav (vnější i vnitřní zázemí škol, ICT aj.). 

3. Dalšími prioritami v pořadí jsou čtenářská a matematická gramotnost, následuje 

polytechnické vzdělávání a až poté inkluzivní / společné vzdělávání. 

4. Jako hlavní překážku v rozvoji prakticky všech oblastí uváděli ředitelé škol nedostatek financí 

na personální zajištění a vybavení; trochu jinou modifikací je nedostatek vhodných prostor 

v polytechnickém vzdělávání. 

5. Z dalších oblastí podpory má nejvyšší prioritu jazykové vzdělávání, pak posílení digitálních 

kompetencí pedagogických pracovníků, nejmenší pak sociální a občanské dovednosti a další 

klíčové kompetence. 

Mateřské školy 

1. Stejně jako u základních škol, také u mateřských škol je jednoznačně nejvyšší prioritou 

v příštích letech rozvoj infrastruktury MŠ včetně jejich rekonstrukcí a vybavení. Opět platí, že 

silně nadprůměrný je v porovnání se Středočeským krajem i ČR podíl MŠ, které v předchozích 

pěti letech uskutečnily dostavbu nebo novou výstavbu a vysoký je podíl stavebních záměrů 

do budoucna (21 % nových výstaveb a dostaveb v příštích třech letech, přičemž opět nejsou 

v průzkumu zahrnuty záměry obcí stavět zcela nové školy se vznikem nové právnické osoby). 

2. Vysoký podíl MŠ chce v příštích letech investovat i do vybavení, zejména vybavení tříd, do 

didaktických pomůcek a podnětného vnitřního vybavení. 

3. Druhou nejvyšší prioritou je pro MŠ v ORP Černošice polytechnické vzdělávání. Hlavní 

překážkou v jeho rozvoji je podle ředitelek MŠ opět nedostatek financí nebo absence 

pracovníka, který by se specializoval na tuto oblast. 

4. Třetí prioritou je u mateřských škol rozvoj inkluzivního / společného vzdělávání. Překážkou je 

opět nedostatek financí na zajištění péče v heterogenních skupinách dětí. Vyskytují se však i 

MŠ, které uvedly, že inkluze není prioritou zřizovatele. 
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5. Z dalších oblastí podpory má v mateřských školách nejvyšší důležitost podpora digitálních 

kompetencí pedagogických pracovníků, nižší sociální a občanské dovednosti a další klíčové 

kompetence. 

 

 
 

3.3.4. Porovnání dat ORP Černošice z dotazníku MŠMT s jinými ORP 

Rozdíly mezi situací v základním a předškolním vzdělávání v ORP v těsném sousedství Prahy a 

vzdálenějších ORP Středočeského kraje vyniknou nejlépe v přímém srovnání. Pro toto srovnání byla 

použita data ze všech tří ORP bývalých okresů Praha-východ a Praha-západ (ORP Říčany, ORP Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav, ORP Černošice) a ORP Kladno a ORP Slaný, které sice také patří do 

Pražské metropolitní oblasti (podle koncepce ITI), ale jen do jejího vnějšího pásma. Liší se také 

počtem obyvatel (ORP Kladno je druhé nejlidnatější ve Středočeském kraji právě po ORP Černošice, 

ORP Slaný patří se zhruba 40 tisíci obyvatel k menším). 

 

Tabulka č. 9: Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) 

 Černošice Brandýs Říčany Kladno Slaný Stč. kraj ČR 

ZŠ celkem 44 31 30 46 14 540 4165 

Vyplnily dotazník 42 30 26 45 14 514 3985 

MŠ celkem 76 54 49 56 25 767 5282 

Vyplnily dotazník 64 47 37 50 23 635 4688 

Zdroj: Dotazník MŠMT,12/2015 

 

Priority v území ORP 

Rozvoj infrastruktury základních škol je jasnou prioritou v celém Středočeském kraji, další pořadí je už 

proměnlivé. Shoda je jen v tom, že „podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě“ je 

řazena na konec pořadí. Mezi ORP Černošice a dvěma dalšími ORP z těsného sousedství Prahy je 

velký rozdíl v preferenci inkluze. 

Priority v MŠ je třeba posuzovat opatrně vzhledem ke kvalitě vyplňování, i zde je však podpora 

infrastruktury (a v sousedství Prahy polytechnického vzdělávání) nesporná. 

 

Tabulka č. 10: Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory - ZŠ 

Hlavní oblasti podpory Č B Ř K S kraj ČR 

Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a 
vybavení 

1 1 1 1 1 1 1 

Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 2 6 3 4 2 2 2 

Podpora rozvoje matematické gramotnosti 3 3 4 2 4 3 3 

Podpora polytechnického vzdělávání 4 5 5 3 3 5 5 

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 5 2 2 5 5 4 4 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě žáků 

6 4 6 6 6 6 6 

Další oblasti podpory        
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Jazykové vzdělávání 1 1 1 1 1 1 1 

ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora 
digitálních kompetencí, konektivita škol) 

2 2 2 2 2 2 2 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence 

3 3 3 3 3 3 3 

Zdroj: Dotazník MŠMT, 12/2015 

 

Tabulka č. 11: Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory - MŠ 

Hlavní oblasti podpory Č B Ř K S kraj ČR 

Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a 
vybavení 

1 1 5 1 3 1 1 

Podpora polytechnického vzdělávání 2 2 1 5 4 2 2 

Podpora inkluzivního / společného vzdělávání 3 4 1 2 2 4 3 

Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 4 5 4 3 5 5 4 

Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 5 3 3 4 1 3 5 

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě žáků 

6 6 6 6 6 6 6 

Další oblasti podpory        

ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora 
digitálních kompetencí, konektivita škol) 

1 2 1 1 2 1 1 

Jazykové vzdělávání 2 1 2 2 1 2 2 

Sociální a občanské dovednosti a další klíčové 
kompetence 

3 3 3 3 3 3 3 

Zdroj: Dotazník MŠMT, 12/2015 

 

 

Investice v mateřských a základních školách 

K investicím za uplynulé období je třeba dodat, že jsou zahrnuty jen o prostředky z fondů EU (dovedli 

to ředitelé odlišit?) a že v ORP Slaný je jen 14 základních škol, většinou spádových pro více obcí. 

Dalším komplikujícím faktorem je to, že školy, které jako právnická osoba spojují ZŠ i MŠ, vyplňovaly 

oba dotazníky, což může působit rušivě (interaktivní tabule a tělocvičny v MŠ?). A konečně nové 

výstavby zahrnují jen ty objekty, které jsou postaveny v rámci již existující právnické osoby, ředitelé 

škol nemohli uvést zcela nové výstavby, kdy vznikne nová škola jako právnická osoba. 

 

Tabulka č. 12: Podíly škol, které v posledních 5 letech investovaly z EU do… (%) 

Investice Č B Ř K S kraj ČR 

Infrastruktury ZŠ (stavba, rekonstrukce, 
modernizace budovy, učebny, dvora aj.) 

43 53 58 44 71 55 53 

Vnitřního vybavení ZŠ 96 83 89 89 93 93 90 

Infrastruktury MŠ (stavba, rekonstrukce, 
modernizace budovy, učebny, dvora aj.) 

38 40 41 50 39 45 39 

Vnitřního vybavení MŠ 28 23 32 34 26 27 24 

Zdroj: Dotazník MŠMT, 12/2015 
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Základní školy 

Největší podíl základních škol investoval v posledních pěti letech do infrastruktury na Slánsku. Tomu 

odpovídají i údaje o dílčích rekonstrukcích budov (zateplení budov, kmenové třídy, tělocvičny, různé 

učebny) i vybavení (třídy, polytechnické učebny, počítačové učebny, díly atd.).  

Relativně nejmenší podíl škol investoval v ORP Černošice, v tomto ORP, ale zejména v ORP Říčany a 

Brandýs nad Labem je však nejvyšší podíl škol, kde proběhla nová výstavba nebo přístavba. V ORP 

Brandýs nad Labem a Říčany byl uveden také relativně větší podíl investic do venkovního prostředí 

škol a bezbariérových úprav. 

Mateřské školy 

V investicích z fondů EU do mateřských škol (tedy v podílech škol, které investovaly) nejsou velké 

rozdíly, relativně největší podíl MŠ investovat na Kladensku, podle podrobnějších dat je zřejmém, že 

šlo hlavně o zateplování budov, fasády apod. 

„Velkých investic“ (nové výstavby, dostavby) se realizovalo naopak jasně nejvíce do mateřských škol 

na Říčansku a dále pak v ORP Brandýs nad Labem a Černošice, tomu odpovídá i poměrně vysoký podíl 

MŠ, které v těchto ORP vybavovaly kmenové třídy, na Říčansku i jídelny, tělocvičny, vnitřní vybavení, 

interaktivní tabule atd. 

Investiční záměry do příštích let 

Základní školy 

Kontrast mezi bezprostředním okolím Prahy a vzdálenějšími ORP je u základních škol patrný i 

v záměrech do dalších let. V ORP Říčany a Brandýs nad Labem (trochu méně v ORP Černošice) je 

nejvyšší podíl základních škol, které v příštích třech letech chtějí investovat do nových výstaveb, 

přístaveb a bezbariérových úprav, kdežto zejména v ORP Slaný by mnoho základních škol chtělo 

v následujících třech letech investovat do rekonstrukcí, modernizací a zateplení budov, tělocvičen, 

knihoven, učeben informatiky, v ORP Slaný a Kladno pak zejména do venkovního prostředí školy 

(zahrady, hřiště, dopravní hřiště apod.). 

Záměry vybavovat základní školy má poměrně nejvíce škol na Slánsku a Říčansku (kmenové třídy, 

tělocvičny, dílny, jazykové učebny), na Kladensku je nejvyšší podíl ZŠ, které chtějí investovat do 

didaktických pomůcek, audiovizuálních pomůcek a do počítačových učeben. 

Ve všech ORP chce hodně škol investovat do pomůcek pro žáky se SVP, na Říčansku také do 

bezbariérového nábytku, elektroniky a přístrojů pro tyto žáky. 

„Velkých“ investic do mateřských škol, tedy do nových výstaveb a dostaveb, by se mělo v příštích 

třech letech realizovat na Čenošicku a Říčansku. 

V těchto ORP a také na Kladensku, chce největší podíl MŠ investovat do prostor pro polytechnickou 

výuku a do rekonstrukcí tříd. 

Ve vybavenosti chce v ORP Černošice a Kladno nejvíce mateřských škol pořídit výpočetní techniku pro 

pedagogy a další techniku, v ORP Černošice a Slaný se předpokládá nejvíc investic do vybavení tříd, 

na Slánsku i do knihoven a tělocvičen. V ORP Černošice je nejvyšší podíl MŠ, které do budoucna 

pamatují na děti se SVP. 
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3.4. Charakteristika školství v řešeném území 

3.4.1. Základní data 

ORP Černošice je s téměř 140 tisíci obyvateli na prvním místě v pořadí středočeských ORP a 

průměrným věkem kolem 37 let patří celorepublikově k nejmladším. Tomu odpovídá i vysoký počet 

zařízení pro základní a předškolní vzdělávání, v ORP působí k 30. 6. 2016 49 ZŠ a 73 MŠ. 

 

Tabulka č. 13: Předškolní, základní a střední vzdělávání v ORP Černošice 

Počet obcí v ORP Černošice 79 

Počet ZŠ celkem 49 

Počet ZŠ – 1. a 2. stupeň 29 

- z toho soukromých  2 

- z toho ZŠ praktická/speciální 4 

- z toho 1 Diagnostický ústav se školou 1 

Počet ZŠ – jen 1. stupeň 20 

Počet MŠ 75 

- z toho soukromých  12 

Gymnázia 3  

- z toho soukromých  2 

Střední odborná učiliště 3 

Počet ZUŠ 8 

Počet SVČ, DDM 2 

Zdroj: Výkazy MŠMT, k 30. 6. 2016 

 
Tabulka č. 14: Přehled ZŠ a MŠ v ORP Černošice registrovaných v rejstříku školských zařízení 

RED IZO Název školy obec  
souhlas se 
zapojením 

600052541 Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha – západ Čenošice ANO 

600052877 Mateřská škola Černošice, Topolská 518, okres Praha – západ Čenošice ANO 

600053377 Základní škola Černošice, okres Praha – západ Čenošice ANO 

662104561 Mateřská škola Ottománek Čenošice NE 

691003696 Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace Čenošice ANO 

600052834 Mateřská škola Červený Újezd, Praha – západ Červený Újezd ANO 

691002924 Mateřská škola Čtyřlístek, Červený Újezd Červený Újezd NE 

600053067 Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ Čisovice ANO 

600052923 Mateřská škola Davle, okres Praha – západ Davle ANO 

600053407 Základní škola Davle Davle ANO 

691004609 Mateřská škola Sluníčko Dobrovíz Dobrovíz NE 

600027945 
Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní 
škola, Dobřichovice 

Dobřichovice NE 

691009155 Základní škola KAIROS, z.ú, Dobřichovice Dobřichovice ANO 

600052567 Mateřská škola Dobřichovice, okres Praha – západ Dobřichovice NE 

600053083 Základní škola Dobřichovice Dobřichovice NE 
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600053105 Základní škola a Mateřská škola Dolní Břežany Dolní Břežany ANO 

691001529 Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci Dolní Břežany ANO 

600052818 Mateřská škola Holubice, okres Praha-západ Holubice NE 

600052613 Mateřská škola Horoměřice, okres Praha – západ Horoměřice ANO 

600053113 Základní škola Horoměřice, okres Praha – západ Horoměřice ANO 

600052940 Mateřská škola Hostivice, okres Praha-západ Hostivice NE 

600053121 Základní škola Hostivice Hostivice NE 

600053512 Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice Hostivice NE 

691001987 Mateřská škola Fíček s.r.o. Hostivice NE 

691009597 Smart Academia základní škola, s.r.o. Hostivice ANO 

691008574 Mateřská škola SMĚROVKA Hostivice NE 

600053024 Mateřská škola Hradištko, okres Praha – západ Hradištko ANO 

600053130 Základní škola Hradištko, okres Praha – západ Hradištko ANO 

691000981 Mateřská škola Hvozdnice Hvozdnice ANO 

600053148 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Praha – západ Chrášťany ANO 

600053156 Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ Chýně ANO 

600053164 Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha – západ Jeneč NE 

651024617 Sunny Canadian International School – Základní škola a Gymnázium, s.r.o. Jesenice ANO 

691003963 Sunny Canadian International School – Mateřská škola, s.r.o. Jesenice ANO 

691004650 Mateřská škola KAMARÁD Jesenice ANO 

691008892 Mateřská škola Jesenice, V úvoze Jesenice ANO 

600053172 Základní škola, Základní umělecká škola Jesenice Jesenice ANO 

600022099 Základní škola speciální, Psáry Psáry ANO 

600052524 Mateřská škola Jílové u Prahy, Pod Školkou 493, okres Praha – západ Jílové u Prahy ANO 

600053181 Základní škola Jílové u Prahy Jílové u Prahy ANO 

600053199 Základní škola Jinočany, příspěvková organizace Jinočany ANO 

691007225 Mateřská škola Jinočany, příspěvková organizace Jinočany ANO 

600053202 Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz ANO 

691002916 Mateřská škola – Miniškolka Sluníčko, Karlík Karlík NE 

691003084 Soukromá mateřská škola Zvoneček, Karlík Karlík NE 

600053415 Mateřská škola v Klínci Klínec ANO 

600053415 Mateřská škola Jíloviště Jíloviště ANO 

691000271 Mateřská škola Kněževes, okres Praha – západ Kněževes ANO 

600052770 Mateřská škola Kosoř, okres Praha – západ Kosoř ANO 

600053211 Základní škola Kosoř, okres Praha – západ Kosoř ANO 

600052575 Mateřská škola Lety, okres Praha – západ Lety ANO 

600052885 Mateřská škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ Libčice nad Vltavou ANO 

600053229 Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha – západ Libčice nad Vltavou ANO 

600052583 Mateřská škola Libeň, okres Praha – západ Libeř ANO 

600053237 Základní škola a mateřská škola Líšnice, okres Praha – západ Líšnice ANO 

600042651 Mateřská škola Mezouň, okres Beroun Mezouň ANO 

600052893 Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499, okres Praha-západ Mníšek pod Brdy ANO 

600052915 Mateřská škola Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, okres Praha-západ Mníšek pod Brdy ANO 

600053458 Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ Mníšek pod Brdy ANO 

600053521 Základní škola, Mníšek pod Brdy, Komenského 886 Mníšek pod Brdy ANO 
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600053385 Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha – západ Nučice ANO 

691011001 ZŠ a MŠ Noutonice (nová od 1.9.2017) Noutonice NE 

691007128 Mateřská škola Okrouhlo, příspěvková organizace Okrouhlo ANO 

600052664 Mateřská škola Ořech, okres Praha-západ Ořech ANO 

600053245 Základní škola Ořech, okres Praha-západ Ořech ANO 

691005656 Mateřská škola Pohoří, okres Praha-západ, příspěvková organizace Pohoří ANO 

600022099 Základní škola speciální, Psáry, Jílovská 141 Psáry ANO 

600053423 Základní škola Psáry, okres Praha – západ Psáry ANO 

691011231 Mateřská škola Štědřík, Psáry Psáry ANO 

691008086 Mateřská škola Ptice Ptice ANO 

600052729 Mateřská škola Roztoky, Spěšného 288, okres Praha-západ Roztoky ANO 

600052982 Mateřská škola Roztoky, Havlíčkova 1024, okres Praha-západ Roztoky ANO 

600053032 Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha-západ Roztoky ANO 

600053261 Základní škola Roztoky, okres Praha – západ Roztoky ANO 

600052737 Mateřská škola Rudná, okres Praha – západ Rudná u Prahy ANO 

600053563 Základní škola, Rudná, 5. května 583 Rudná u Prahy ANO 

600053393 Základní škola Rudná, okres Praha – západ Rudná u Prahy ANO 

600052711 Mateřská škola Řevnice Řevnice ANO 

600053270 Základní škola Řevnice Řevnice ANO 

662104307 Mateřská škola Bambinárium Řevnice NE 

600052931 Mateřská škola Řitka, okres Praha – západ Řitka ANO 

600053431 Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha – západ Slapy ANO 

691010137 Mateřská škola Středokluky, příspěvková organizace Středokluky ANO 

600053288 Základní škola Středokluky, příspěvková organizace Středokluky ANO 

600052753 Mateřská škola Štěchovice, okres Praha-západ Štěchovice ANO 

600053296 Základní škola Štěchovice, okres Praha – západ Štěchovice ANO 

600053041 Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha – západ Tachlovice ANO 

600053300 Základní škola a Mateřská škola Třebotov Třebotov ANO 

600052796 Mateřská škola Tuchoměřice, okres Praha-západ Tuchoměřice NE 

600053318 Základní škola Tuchoměřice, okres Praha – západ Tuchoměřice NE 

600052800 Mateřská škola Tursko, okres Praha-západ Tursko ANO 

600053326 Základní škola Tursko, okres Praha – západ Tursko ANO 

600053016 Mateřská škola Úholičky, příspěvková organizace Úholičky ANO 

600052621 Základní škola a mateřská škola Hnízdo v Úněticích, příspěvková organizace Únětice ANO 

600053059 Základní a mateřská škola Úhonice Úhonice ANO 

691005681 Mateřská škola Sportík s.r.o. Velké Přílepy NE 

600052869 Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy, okres Praha – západ Velké Přílepy ANO 

600053334 Základní škola Velké Přílepy, okres Praha – západ Velké Přílepy ANO 

691002720 Mateřská škola Vestec, příspěvková organizace Vestec ANO 

600052907 Mateřská škola Vrané nad Vltavou Vrané nad Vltavou ANO 

600053342 Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha – západ Vrané nad Vltavou ANO 

691001731 
Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková 
organizace 

Všenory ANO 

691006598 C.I.E.L. – Mateřská škola s.r.o. Všenory NE 

600042961 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun Vysoký Újezd ANO 
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691004382 Mateřská škola Zbuzany Zbuzany ANO 

600053351 Základní škola a mateřská škola Zlatníky – Hodkovice 
Zlatníky – 
Hodkovice 

ANO 

600053369 Základní škola a Mateřská škola Zvole Zvole u Prahy ANO 

691000492 Mateřská škola – Akimova školička s.r.o. Zvole u Prahy NE 

Zdroj: Výkazy MŠMT, podklady týmu MAP pro ORP Černošice, k datu 30. 10. 2017 

 

Výrazně rostoucímu počtu dětí v posledním desetiletí odpovídá i růst nákladů ze státního rozpočtu. 

Stejně jako celkový počet dětí a žáků v základních a mateřských školách, tak i náklady ze státního 

rozpočtu na předškolní a základní vzdělávání vzrostly v ORP Černošice za uplynulých deset let zhruba 

na dvojnásobek. 

Tabulka č. 15: Finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve školství školám  
a školským zařízením zřízených obcemi v ORP (Kč) 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 

mzdové prostředky celkem 253 498 950 273 176 390 293 052 910 328 238 620 339 105 270 

z toho 

platy 252 264 400 271 618 700 291 309 300 335 462 300 335 462 300 

ostatní os. 
Náklady 

1 234 555 1 557 697 1 743 611 3 045 025 3 642 976 

související odvody a ostatní 
neinvestiční výdaje 

99 320 888 107 030 500 114 818 130 119 807 090 123 773 420 

neinvestiční výdaje celkem 352 819 838 380 206 890 407 871 040 448 045 710 462 878 690 

      

 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 

mzdové prostředky celkem 374 520 870 411 773 210 446 982 570 
 

 

z toho 

platy 368 580 000 405 070 400 438 426 100 
 

 

ostatní os. 
Náklady 

5 940 872 6 702 814 8 556 476 
 

 

související odvody a ostatní 
neinvestiční výdaje 

136 700 110 150 297 220 163 148 630 
 

 

neinvestiční výdaje celkem 511 220 980 562 070 430 610 131 200 
 

 

Zdroj: Sběr dat na SO a KÚ, data od roku 2014 nejsou k dispozici 

 

3.4.2. Předškolní vzdělávání 

V první tabulce je celkový přehled mateřských škol zřizovaných obcí podle zřizovatelů, tzn., že ve 

větších obcích je v řádcích sloučeno více mateřských škol spadajících pod jednu obec, jednoho 

zřizovatele. Všechny tyto mateřské školy jsou zapsány v rejstříku škol na MŠMT. 

Tabulka č. 16: Přehled zřizovatelů (obcí) mateřských škol v ORP Černošice  
s počty dětí ve školním roce 2014/2015 
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Kód LAU 2 
zřizovatele 

Název LAU 2 
zřizovatele 

Děti v běžných 
třídách MŠ 

Děti ve 
speciálních 
třídách MŠ 

Děti v MŠ 
celkem 

Kapacita  
MŠ 

539139 Černošice 212 0 212 212 

532215 Červený Újezd 37 0 37 37 

539155 Čisovice 52 0 52 51 

539163 Davle 108 0 108 108 

539171 Dobrovíz 80 0 80 80 

539198 Dobřichovice 147 0 147 147 

539201 Dolany 27 0 27 27 

539210 Dolní Břežany 158 0 158 158 

539228 Holubice 84 0 84 84 

539236 Horoměřice 149 0 149 149 

539244 Hostivice 260 0 260 260 

539252 Hradištko 73 0 73 73 

539261 Hvozdnice 38 0 38 38 

539295 Chrášťany 43 0 43 43 

539309 Chýně 96 0 96 153 

539317 Jeneč 48 0 48 50 

539325 Jesenice 315 0 315 315 

539333 Jílové u Prahy 226 0 226 236 

539350 Jinočany 115 0 115 115 

539368 Kamenný Přívoz 45 0 45 45 

571211 Klínec 28 0 28 28 

539384 Kněževes 45 0 45 45 

539392 Kosoř 25 0 25 25 

539406 Lety 50 0 50 50 

539414 Libčice nad Vltavou 117 0 117 117 

539422 Libeř 61 0 61 64 

539457 Líšnice 28 0 28 28 

531537 Mezouň 24 0 24 24 

540765 Mníšek pod Brdy 237 0 237 237 

531618 Nučice 70 0 70 70 

539511 Okrouhlo 30 0 30 30 

539520 Ořech 44 0 44 44 

539562 Pohoří 20 0 20 20 

539597 Psáry 140 0 140 140 

532789 Ptice 26 0 26 26 

539627 Roztoky 299 0 299 298 

531723 Rudná 200 0 200 200 

539643 Řevnice 86 0 86 86 

539651 Řitka 52 0 52 52 

539660 Slapy 43 0 43 43 

539708 Středokluky 38 0 38 38 

539732 Štěchovice 75 0 75 76 

531821 Tachlovice 46 0 46 46 

539759 Třebotov 75 0 75 75 
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539767 Tuchoměřice 60 0 60 60 

539775 Tursko 44 0 44 44 

571351 Úholičky 43 0 43 43 

532991 Úhonice 36 0 36 36 

539805 Únětice 40 0 40 40 

539813 Velké Přílepy 150 0 150 150 

513458 Vestec 140 0 140 140 

539848 Vrané nad Vltavou 93 0 93 93 

539856 Všenory 50 0 50 50 

531961 Vysoký Újezd 25 0 25 24 

539872 Zbuzany 27 0 27 27 

539881 Zlatníky-Hodkovice 47 0 47 44 

539902 Zvole 91 0 91 97 

Celkem 

 

5 018 0 5 018 5091 

Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

Druhá tabulka rekapituluje soukromé mateřské školy v ORP Černošice. S výjimkou Sunny Canadian 

International School v Jesenici (což je MŠ, ZŠ a střední škola) jde většinou o zařízení s omezenou 

kapacitou. Počet soukromých mateřských škol nadále roste, vznikají různé alternativní projekty (lesní 

školky, komunitní školky, soukromé školky nezapsané do rejstříku škol a od září 2016 pak i dětské 

skupiny apod.). 

 

Tabulka č. 17: Soukromé MŠ (zapsané v rejstříku škol) v ORP Černošice (školní rok 2014/2015) 

Název školy Působí v obci 
Udaná 

naplněnost 
Kapacita  

MŠ 

MŠ Ottománek Černošice  25 

MŠ Čtyřlístek Červený Újezd  14 

SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci Dolní Břežany 30 30 

MŠ Fíček Hostivice  22 

MŠ Směrovka Hostivice  24*  

Sunny Canadian International School Jesenice 147 164 

Miniškolka Sluníčko Karlík  10 

Soukromá MŠ Zvoneček Karlík  31 

MŠ Bambinárium Řevnice  48 

MŠ Sportík Velké Přílepy, Horoměřice 30 30 

C.I.E.L. – MŠ s.r.o. Všenory  20 

MŠ Akimova školička Zvole u Prahy  20 

Celkem   438 

Zdroj: Výkazy MŠMT, * MŠ Směrovka uvádí kapacitu 40 dětí 

 

Růst počtu dětí a využití kapacity MŠ 

Porovnání maximální kapacity mateřských škol a současného počtu dětí v běžných třídách jasně 

ukazuje, že kapacita je prakticky plně využita (u soukromých škol jsou data o skutečném počtu 

navštěvujících dětí sice nedostupná, soukromé školy však pokrývají jen necelou desetinu celkové 

kapacity mateřských škol v ORP). Tabulky neuvádějí, kolik dětí bylo v jednotlivých obcích odmítnuto 
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ani to, kolik z obcí ORP Černošice našlo umístění v Praze nebo jiných sousedících městech (Kralupy 

nad Vltavou apod.).  

Z následující tabulky je však zřejmé, že v mateřských školách ORP Černošice je umístěn jen minimální 

počet dětí ve věku do tří let (řádově několik desítek z cca 5000). Lze tedy předpokládat nový tlak na 

počty míst v mateřských školách do roku 2020, kdy vznikne obcím povinnost umístit do škol také děti 

od dvou do tří let. 

 

Tabulka č. 18: Věkové složení dětí navštěvujících mateřské školy  
(jen běžné třídy, platí pro školní rok 2014/2015, data k 30. 9. 2014) 

Datum narození Počet dětí 
Z toho nově 

přijatých 

1. 9. 2012 a později 0 0 

1. 1. 2012 – 31. 8. 2012 24 24 

1. 9. 2011 – 31. 12. 2011 117 117 

1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 1016 779 

1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 1555 654 

1. 9. 2008 – 31. 8. 2009 1766 369 

1. 9. 2007 – 31. 8. 2008 296 38 

31. 8. 2007 a dříve 8 0 

Zdroj: ORP Černošice 
 

Tři následující grafy (Graf 3, 4 a 5) ilustrují růst kapacit mateřských škol. Zatímco počet pracovníků 

roste úměrně počtu dětí a počet dětí na jednoho pracovníka je prakticky konstantní (125-130 dětí na 

jednoho pracovníka), zvyšuje se počet dětí na jednu mateřskou školu, zejména ve větších obcích řeší 

situaci tak, že v rámci jedné mateřské školy přibývají další oddělení. 

Graf č. 3: Vývoj počtu mateřských škol v ORP Černošice v období 2005-2015 
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Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

Graf č. 4: Vývoj počtu dětí v MŠ v letech 2005-2015 
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Zdroj: Výkazy MŠMT, soukromé MŠ v letech 2013-2015 odhad 

 

Graf č. 5: Vývoj počtu pracovníků v MŠ v letech 2005-2015 (přepočtené stavy) 
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Zdroj: Výkazy MŠMT, údaje 2013/14 nejsou k dispozici, nepedagogičtí pracovníci 2014/15 odhad 

 

V území ORP působí dále také (nejméně) 9 lesních školek, registrovaných v Asociaci lesních školek. 

Celková maximální kapacita těchto školek je nejvýše 70 dětí. 

Funguje zde 8 mateřských školek nezapsaných do rejstříku škol na MŠMT. 

V současnosti je registrováno dále 29 mateřských center, nabízejících „hlídání dětí“ ve věku od dvou 

do šesti let. Velikost jedné skupiny se pohybuje kolem 10 dětí. 

Třetí „pomocnou“ formou k mateřským školám jsou dětské skupiny (pro děti od 1 do 6 let). V území 

jich od září 2016 působí 8.  

 

 

3.4.3. Základní vzdělávání 

Přehled obcí se základními školami, kde zřizovatelem je obec, je v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 19: Přehled zřizovatelů základních škol zřizovaných obcí v ORP Černošice  
s počty dětí ve školním roce 2014/2015 

Název LAU 2 
zřizovatele 

Žáci 
v běžných 
třídách ZŠ 

Žáci ve 
speciálních 
třídách ZŠ 

Žáci v ZŠ 
celkem 

Vzdělávání 
v zahraničí 
nebo v zah. 

Škole 
(§ 38) 

Žáci 
Individuální 
vzdělávání 

(§ 41) 

Žáků 
v ZŠ 

celkem 

kapacita 
ZŠ/ZŠ 
spec. 

Černošice 787 0 787 3 0 790 940 

Čisovice 41 0 41 0 0 41 50 

Davle 342 0 342 0 0 342 380 
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Dobřichovice 525 7 532 5 0 537 740 / 6 

Dolany 35 0 35 0 0 35 40 

Dolní Břežany 449 0 449 1 0 450 475 

Horoměřice 201 0 201 1 0 202 220 

Hostivice 747 19 766 11 0 777 800 / 46 

Hradištko 200 0 200 0 0 200 210 

Chrášťany 56 0 56 0 0 56 70 

Chýně 98 0 98 0 0 98 120 

Jeneč 67 0 67 0 0 67 120 

Jesenice 779 0 779 11 0 810 847 

Jílové u Prahy 564 0 564 5 1 570 590 

Jinočany 74 0 74 3 0 77 160 

Kamenný Přívoz 49 0 49 0 0 49 60 

Kosoř 44 0 44 0 0 44 48 

Libčice nad Vltavou 230 0 230 0 0 230 540 

Líšnice 59 0 59 0 0 59 60 

Mníšek pod Brdy 667 31 698 4 0 702 690 / 35 

Nučice 239 0 239 6 0 245 287 

Ořech 64 0 64 1 0 65 100 

Psáry 183 0 183 4 0 187 249 

Roztoky 754 0 754 5 0 759 1 150 

Rudná 749 25 774 8 0 782 810 / 45 

Řevnice 466 0 466 7 0 473 508 

Slapy 69 0 69 0 29 98 120 

Středokluky 167 0 167 2 26 195 200 

Štěchovice 237 0 237 0 2 239 245 

Tachlovice 64 0 64 0 23 87 100 

Třebotov 214 0 214 0 0 214 220 

Tuchoměřice 71 0 71 0 0 71 98 

Tursko 127 0 127 0 0 127 217 

Úhonice 86 0 86 1 0 87 105 

Velké Přílepy 310 0 310 2 0 312 425 

Vrané nad Vltavou 404 0 404 10 2 416 420 

Všenory 227 0 227 2 0 229 240 

Vysoký Újezd 45 0 45 0 0 45 80 

Zlatníky-Hodkovice 83 0 83 1 0 84 98 

Zvole 151 0 151 0 0 151 165 

Celkem 10 724 82 10 806 93 83 11 002  

Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

Růst počtu dětí a využití kapacity ZŠ 

Stanovit využití současné kapacity základních škol není přesně možné. V tabulce nejsou u některých 

škol uvedeny kapacity, neboť nejsou v dodaných datech MŠMT k dispozici. V ORP Černošice je 

poměrně velký podíl malotřídních ZŠ, ale vzhledem k růstu populace v ORP školy nestíhají nabídnout 

dostatek kapacit pro žáky, navíc velká část žáků tak dochází do škol spádově orientovaných v Praze.  

Soukromých škol sice přibývá, ale v celkové kapacitě ZŠ tvoří stále nepatrný podíl. 

Pro porovnání vývoje kapacit základních škol v okolí Prahy a jejich vytíženosti je možné vycházet z dat 

Aktualizace Územně analytických podkladů 2014 (Zdroj: RUR ORP ČERNOŠICE – textová část, 

dostupné na webu MÚ Černošice, odbor územního plánování), dále z analýzy „Hrozící kolaps zajištění 
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základního vzdělávání v suburbanizačním prstenci okolo Prahy“ (Petra Pecková, Marcela Erbeková, 

Věslav Michalík, zpracováno v roce 2012) a závěrů demografické studie „Prognóza demografického 

vývoje suburbánní zóny Prahy na období 2012–2030“ zpracované týmem Přírodovědecké fakulty UK 

v Praze v roce 2013.  

Konference Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů, uspořádaná 

v rámci projektu MAP pro ORP Černošice, konstatovala sílící hrozbu nedostatečných kapacit 

základních škol, do nichž se postupně přelévá populační vlna, vyvolaná stavebním boomem kolem 

roku 2005 a silnou migrací obyvatel z Prahy i Středočeského kraje do atraktivních lokalit v okolí Prahy 

kolem roku 2005. 

Tato populační vlna zasahuje nyní první stupeň základních škol. Do prvního ročníku 2016/2017 je 

přihlášeno podle údajů ORP Černošice 2148 žáků! Příliv dětí do prvního stupně ilustruje také 

srovnání v grafu 9. Postupně se však vysoký počet žáků bude přelévat do druhého stupně základních 

škol, čímž poroste tlak na vybavenost základních škol (speciální učebny) a na počty kvalifikovaných 

pedagogů. 

Na této konferenci byly zmíněny také problémy s největšími investicemi potřebnými v základním 

školství, jejichž rozsah přesahuje nejen finanční možnosti obcí a měst, ale zpravidla i finanční limity 

využitelných evropských nebo českých dotačních titulů.  

Podrobněji jsou tyto investice uvedeny v kapitole 3. 4. 5. 

 

Tabulka č. 20: Soukromé ZŠ v ORP Černošice (školní rok 2014/2015) 

Název školy Působí v obci Udaná naplněnost 
Kapacita  

MŠ 

SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci Dolní Břežany 79 162 

Sunny Canadian International School Jesenice  288 

Celkem   450 

Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

Tabulka č. 21: Speciální ZŠ v ORP Černošice (školní rok 2014/2015) 

Obec, kde působí Zřizovatel Kapacita 

Dobřichovice Obec, MŠMT 16 

Hostivice Obec 46 

Mníšek pod Brdy Obec 35 

Psáry Kraj 20 

Rudná obec 45 

Celkem  162 

Zdroj: Výkazy MŠMT 

Pozn.: v Dobřichovicích je 6 žáků v ZŠ speciální ZŠ (zřizovatelem je obec) + 10 na středisku výchovné péče 

 
Graf č. 6: Vývoj počtu základních škol v ORP Černošice v období 2005-2015 
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Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

Graf č. 7: Vývoj počtu žáků v ZŠ v letech 2005-2015  
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Zdroj: Výkazy MŠMT, jsou započteny i ZŠ speciální a praktické, soukromé ZŠ v letech 2013-2015 odhad 

 

Graf č. 8: Počty běžných a speciálních tříd v ZŠ v letech 2005-2015 
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Zdroj: Výkazy MŠMT, údaje 2013/14 a 2014/2015 (speciální třídy) nejsou k dispozici 

 

Graf č. 9: Žáci v prvním a druhém stupni ZŠ v školním roce 2010/2011 v. 2014/2015 
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Zdroj: Výkazy MŠMT 

 

Graf č. 10: Vývoj počtu pracovníků v ZŠ v letech 2005-2015  
(přepočtené stavy, bez speciálních tříd, SVP) 
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Zdroj: Výkazy MŠMT, údaje 2013/14 nejsou k dispozici, nepedagogové 2014/15 odhad 
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Obrázek č. 6: Spádovost základních škol v ORP Černošice 

 

 

Zdroj: ÚAP Černošice 2014, podle šetření z roku 2009 

 

Potřeba dalších pedagogických pracovníků 

Růst počtu dětí a reforma školství vytvářejí mimořádně silný tlak také na kapacity pedagogických 

pracovníků s určitou specializací (asistenti pro vybrané skupiny žáků, psychologové, výchovní poradci, 

speciální pedagogové). Jejich aktuální počty v základních školách ORP Černošice uvádí následující 

tabulka. 
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Tabulka č. 22: Počty pedagogických pracovníků v ORP Černošice 

Pedagog Počet 
Přepočet na plné 

úvazky 

Učitelé celkem 1181 1061,8 

   z toho MŠ 417 398,0 

   z toho první stupeň 486 411,6 

   z toho druhý stupeň 328 250,2 

Asistenti pro děti/žáky se 
zdravotním postižením 

105 51,7 

Asistenti pro děti/žáky se sociálním 
znevýhodněním 

9 5,7 

Psychologové 5 2,3 

Speciální pedagogové 9 5 

Výchovní poradci 28 ? 

Zdroj: ORP Černošice 2015 

 

Školní družiny, kluby, střediska volného času 

Úměrně k rostoucímu počtu dětí v základních školách se také zvyšují kapacity školních družin, klubů a 

školních jídelen. Středisko volného času působí v ORP Černošice pouze jedno, ve Všenorech, 

zřizovatelem je obec a ve školním roce 2012/2013 evidovalo 39 kroužků a v nich 485 účastníků.  

 

Graf č. 11: Počty oddělení školních družin a klubů v letech 2005-2013 
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Zdroj: Výkazy MŠMT, údaje 2013/14 a 2014/2015 nejsou k dispozici 
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Graf č. 12: Počty zapsaných účastníků školních družin a klubů 2005-2013 
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Zdroj: Výkazy MŠMT, údaje 2013/14 a 2014/2015 nejsou k dispozici 

 

Graf č. 13: Počty pracovníků ve školním stravování a v klubech a družinách v letech 2005-2013 
(průměrné přepočtené počty) 
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Zdroj: Výkazy MŠMT, údaje 2013/14 a 2014/2015 nejsou k dispozici 

 

V území ORP začalo v posledních letech fungovat také několik komunitních škol, které sdružují žáky 

s individuálním domácím vzděláváním.  
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3.4.4. ZUŠ  

Základních uměleckých škol působí v ORP Černošice 8, z toho 1 je spojena se základní školou 

(Jesenice) a jedna je neziskovou organizací (Dolní Břežany).  

Tabulka č. 23: Základní umělecké školy v ORP Černošice 

RED IZO Název Působí dále v obcích 

102486611 Základní umělecká škola Roztoky  

600053504 Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou Velké Přílepy, Horoměřice 

650023811 Základní umělecká škola Dobřichovice  

600053466 Základní umělecká škola Černošice, přísp. Organizace Rudná u Prahy, Všenory 

600053482 Základní umělecká škola Řevnice  

691003874 Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Dolní Břežany   

000241318 
Základní škola a Základní umělecká škola Jesenice, 
příspěvková organizace 

 

600053491 
Základní umělecká škola Vrané nad Vltavou, okres 
Praha-západ 

Davle, Jílové u Prahy 

Zdroj: http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp 

 
Tabulka č. 24: Podrobnější údaje o ZUŠ v ORP Černošice 

ZUŠ žáků učitelů (přep.) kapacita     

 2014/15 15/16 14/15 15/16 žáků hudební výtvarný taneční dramatický 

Dobřichovice 221 228 9,6 9,3 240 ANO ANO NE PLÁNOVÁN 

Řevnice 350 418 12,2 12,8 418 ANO ANO ANO ANO 

Harmony DB 260 260 17* 17* 260 ANO ANO ANO ANO 

Černošice 357**  17*  405 ANO ANO ANO NE 

Jesenice 350  22  350 ANO ANO ANO ANO 

Vrané n. Vlt. 420  15-17  420 ANO ANO NE NE 

Libčice n. Vlt. 420**  26  420 ANO ANO ANO ANO 

Roztoky 280  15  280 ANO NE ANO ANO 

Zdroj: výroční zprávy a weby ZUŠ 
*-nepřepočtené stavy, **- v Černošicích poslední údaj 2011/12, v Libčicích navíc 18 dospělých 

 

Tabulka č. 25: Údaje o pedagogických pracovnících ZUŠ v ORP 2012/2013 

ZUŠ v obcích 
pracovníci celkem 

fyzické osoby přepočtené osoby 

Černošice 21 12,4 

Dobřichovice 14 8,5 

Dolní Břežany 17 5,2 

Jesenice 20 11,2 

Libčice nad Vltavou 26 ? 

Roztoky 15 10,6 

Řevnice 21 10,3 

Vrané nad Vltavou 16 13,9 

celkem 147 86,3 

 Zdroj: Výkazy MŠMT 

http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp
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Graf č. 14: Vývoj počtu pracovníků v ZUŠ v letech 2005-2013 (přepočtené stavy, ZUŠ zřízené obcí) 
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Zdroj: Výkazy MŠMT, údaje 2013/14 a 2014/15 nejsou k dispozici,  

 

Všechny ZUŠ mají plně obsazenou kapacitu, snaha i navýšení kapacit je plánována ve většině z nich. 

Navýšení kapacity se v roce 2016 podařilo jedné ZUŠ (+ 70 žáků). Většina se také potýká 

s nedostatečným vybaveným, zejména digitální technologie (SW, tablety, interaktivní média, 

animační, atd.) a ICT (PC, NTB, Monitory, Tiskárny), dále pak s vybavením pro hudební obor (nástroje, 

ozvučení, nahrávací technika, atd.) a výtvarný obor (např. hrnčířský kruh, grafický lis, vybavení 

sochařské a kamenické dílny, atd.). Zcela nedostatečná je podpora pedagogů a inovativních forem 

výuky. 

 

3.4.5. Neformální vzdělávání  

V obcích a městech ORP Černošice působí desítky spolků, o.p.s., klubů i různých společenských 

organizací, které se ve své činnosti věnují dětem v předškolním věku a ve věku základní školní 

docházky. V následujícím přehledu jsou vyjmenovány ty, které fungovaly v polovině roku 2016, tj. 

k 30. 6. 2016. 

Přehled naznačuje na jedné straně velmi bohatou nabídku různých zařízení a občanských aktivit, na 

straně druhé je zřejmé, že nabídka je nevyrovnaná. Pozornost je soustředěna na děti předškolního 

věku a prvního stupně základních škol, mnohem menší možnosti mají dospívající děti ve věku kolem 

12-15 let. Problém je v naplňování školních družin, kam se obvykle dostanou bez problémů děti 

z prvních tříd ZŠ, z vyšších tříd je vzácně. Pro žáky druhého stupně jsou k dispozici pouze dvě 

nízkoprahová centra (Psáry, Štěchovice), jedno středisko volného času (Všenory), v několika obcích 

(momentálně v sedmi) fungují a s dětmi pracují sbory dobrovolných hasičů a v sedmi obcích oddíly 

skautů. 
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Poradenská centra (Pedagogicko-psychologické poradny)  

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje - odloučené pracoviště Jílové u Prahy 

poskytuje služby v souladu s vymezením poradenských služeb ve Vyhlášce 72/2005 Sb. o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Převážně se jedná o služby 

pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství při výchově a vzdělávání žáků a 

služby pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. Služby poradny jsou určeny 

primárně pro osoby ve věku 3 až 19 let, poradenství s tím související poskytuje poradna dále i jejich 

rodičům/zák. zástupcům a učitelům. 

Lexík s.r.o. – Roztoky – vzdělávací, jazykové  a poradenské centrum (pedagogicko-psychologická 

poradna, párová i rodinná terapie) se specializací na specifické poruchy učení u dětí i dospělých. 

PPP při ZŠ da Vinci v Dolních Břežanech 

Regionální poradenské pracoviště (při ZŠ Dolní Břežany) – odborné poradenské pracoviště zaměřené 

na psychologickou, speciálně-pedagogickou, logopedickou a další odbornou činnost 

krajská pobočka PPP Středočeský kraj (Praha 8 – Hloubětín) 

 

Mateřské školy neregistrované v rejstříku škol 

Lesní školka sdružení Esedra – Roztoky u Prahy 

Dětský lesní klub skřítka Pohádky – Zvole 

Lesní školka Hvozdík – Davle 

Lesní školka Kulíšek - Libčice nad Vltavou 

Lví brána (školka 3-6 let, prvky lesní a waldorfské pedagogiky)-  Třebotov 

Lesní školka Sedmikvítek – Mníšek pod Brdy 

Lesní školka a škola ZeMě – Řevnice 

Lesní klub Lískáček – Jílové u Prahy 

Jeden strom, z.ú.: Školička rarášci – Dolní Černošice, Školka Jednoho stromu – Dolní Černošice, Lesní 

školka – Lety/ Řevnice, Škola Jednoho stromu – Černošice 

Hurá ven (lesní dětský klub) – Hostivice 

ABC Academy – Roztoky u Prahy 

dětská školka Veselý domeček – Velké Přílepy 

Maxíkova jazyková školka a jesle – Velké Přílepy 

školka Tenisáček – Vestec 

Školička Bublinka – Zvole (Černíky) 

Malý svět  – Chýně – Školka (dětské centrum – rozšířená logopedická péče) 

Školka a rodinné centrum Fantazie – Roztoky u Prahy 

Fabiánek – Mníšek pod Brdy 

Baby club Ottománek – školka + miniškolka 

MŠ Sovička Evička – soukromá MŠ, Slapy 

Klubíčko Štěchovice – Štěchovice (MŠ a jesličky) 

 

 

Mateřská, rodinná a komunitní centra 

Dětský klub Pohádka – Roztoky u Prahy 

http://www.lexik.cz/
http://www.rppdolnibrezany.cz/
http://www.esedra.cz/
http://skritek-pohadka.webnode.cz/
http://www.hvozdik.cz/lesni-skolka-hvozdik
http://lvibrana.cz/index.html
http://www.7kvitek.cz/
http://skolkazeme.blogspot.cz/
http://liskacek.euweb.cz/
http://www.jedenstrom.cz/skolky/
http://www.jedenstrom.cz/skolky/skolicka-rarasci/
http://www.jedenstrom.cz/skolky/skolka/
http://www.jedenstrom.cz/skolky/lesni-skolka/
http://www.jedenstrom.cz/skolky/lesni-skolka/
http://www.jedenstrom.cz/skolky/skola/
http://hura-ven.cz/
http://www.abcacademy.cz/
http://www.veselydomecek.com/skolka/
http://www.jazykova-skolka.cz/skolka-velke-prilepy/
http://www.skolkatenisacek.cz/
http://www.skolickabublinka.cz/
http://www.skolkamalysvet.cz/
http://tesimesedoskolky.cz/
http://www.fabianek-mnisek.cz/
http://www.ottomanek.cz/
http://prevoznicek.webnode.cz/
http://www.detskyklubpohadka.cz/
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Mateřské centrum Rožálek – Roztoky u Prahy 

Hlídání Václavka – Roztoky u Prahy 

Mateřské centrum Malina – Libčice nad Vltavou 

Smile Studio – pobočka Velké Přílepy 

Dětské centrum Chaloupka Teremok – Velké Přílepy 

Rodinný klub Pohoda, z.s. – Horoměřice 

Rodinné centrum zaHRÁTka – Hostivice 

Dětský klub Klubíčko – Hostivice 

MC Rožálek – Roztoky 

Centrum pro rodinu Rudňáček – Rudná 

Dětský klub Vonoklásek – Vonoklasy 

Mateřské centrum U Rybek – Vrané nad Vltavou 

Montessori klub – Vrané nad Vltavou 

Rodinné centrum Baráček –  Vestec 

Kulturní centrum Čtyřlístek – Ohrobec 

Mateřské centrum Břežánek – Dolní Břežany 

Dětský koutek Dráček – Dolní Břežany 

Klub Ratole – Dolní Břežany 

Mateřské centrum Pohádka – Jesenice 

Rodinné centrum Domeček – Psáry (Dolní Jirčany) 

Dětská skupina Michael – Psáry 

Mateřské centrum Permoníček – Jílové u Prahy 

Mateřské centrum Převozníček – Kamenný Přívoz 

Daveláček – Davle 

Mateřské centrum Oáza – Mníšek pod Brdy 

Mateřské centrum Tam-Tam-Mraveniště – Černošice 

Rodinné centrum Leťánek – Lety 

 

Další vzdělávání 

Mortimer English Club – Hostivice – angličtina pro děti i dospělé 

Kravín, z.s. – Únětice – multikulturní prostor v bývalém kravíně v Úněticích 

Vigvam (pod MC Břežánek) – Dolní Břežany – podpora komunity napříč věkovým spektrem se 

zvláštním důrazem na neproduktivní část života jedince – především na teenagery a seniory 

Agentura Lepší známky – Dolní Břežany – výuka jazyků, příprava na přijímací zkoušky, doučování 

Centrum Mozaika – Psáry – nízkoprahový klub 

Hazard Hobbies – Jesenice – Centrum volného času pro děti a dospělé 

Centrum ekologické výchovy Zvoneček – Vrané nad Vltavou 

Čejka – Mníšek pod Brdy  – přírodovědný klub 

Brdský zálesák – Mníšek pod Brdy 

Centrum Eden – Mníšek pod Brdy – jazykové kurzy, doučování… 

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus – Černošice 

Mifun – Černošice, Všenory – dětský pěvecký sbor 

Model klub Černošice – modeláři 

Talk and Enjoy – Jílové u Prahy – jazykové vzdělávání 

 

http://www.rozalek.cz/
http://hlidanivaclavka.webnode.cz/
http://www.mcmalina.cz/
http://www.smilestudio.cz/informace-velke-prilepy
http://teremok.cz/cs/o-nas/
http://www.pohodahoromerice.cz/
http://zahratka.cz/
http://www.klubicko-hostivice.cz/
http://www.rozalek.cz/
http://rudnacek.mistecko.cz/
http://www.vonoklasek.cz/
http://urybek.blogspot.cz/
http://montessori-klub.cz/
http://www.rcbaracek.cz/
http://centrumctyrlistek.com/
http://www.brezanek.cz/
http://www.klubratole.cz/
http://mcpohadka-jesenice.webnode.cz/
http://www.rcdomecek.cz/
http://michael.onlineskolky.cz/
http://www.mcpermonicek.cz/aktuality/
http://prevoznicek.webnode.cz/
http://www.davelacek.cz/
http://oaza.mnisek.cz/
http://www.tamtammraveniste.estranky.cz/
http://www.letanek.cz/
http://www.mortimer-anglictina.cz/anglictina-nejen-pro-deti/Nase-centra/?mesto=18
http://www.kravinunetice.cz/
http://www.brezanek.cz/aktuality/vigvam.html
http://www.lepsi-znamky.cz/
http://www.klub-mozaika.cz/
http://www.hhobbies.cz/
http://www.cev-zvonecek.cz/
http://www.prirodoklub.cz/
http://www.brdskyzalesak.cz/
http://www.centrummnisek.cz/
http://www.chorusangelus.cz/
http://www.mifun.cz/
http://www.mkcernosice.cz/
http://www.talkandenjoy.cz/
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Sportovní kluby 

Sokol Libčice – Libčice nad Vltavou – házená, tenis, gymnastika, karate 

TJ Sokol Velké Přílepy – fotbal 

Krav maga academy – Hostivice – izraelské bojové umění 

SDH Hostivice  – mladí hasiči 

TJ Sokol Holubice – fotbal 

TJ Sokol Jeneč – fotbal 

Česká obec sokolská – Jeneč 

TJ Sokol Únětice – fotbal, stolní tenis 

TJ Sokol Kněževes  -fotbal 

AFK Horoměřice – fotbal 

SK Slavia Drahelčice – fotbal 

TJ Sokol Jinočany – sokol 

SK Viktoria Ořech – stolní tenis, volejbal 

TJ Sokol Choteč – fotbal 

FK Rudná – fotbal 

SK Olympie Dolní Břežany – fotbal, volejbal, turistický oddíl 

Studio Skokánek – plavání dětí do osmi let 

Dolnobřežanská Bělice – sportovní rybolov 

SK Meteor Libeř – fotbal 

SK Zvole – šachy, orientační běh, Wushu, stolní tenis, trampolíno-gymnastický oddíl, přípravka, klub 

moderní gymnastiky a baletu Myšky 

TJ Sokol Zvole – fotbal 

Sokol Vrané nad Vltavou – stolní tenis, nohejbal, florbal, sebeobrana, taekwon-do 

SK Vrané nad Vltavou – fotbal 

TJ Viktoria Vestec – fotbal 

SK Slavia Jesenice – fotbal 

Taneční škola Lenka a Miroslav Šerákovi – Dolní Břežany 

HC Jesenice – hokej 

Taneční studio HAZARD – Jesenice 

Svět plavání – Jesenice 

NK Osnice – nohejbal 

SK COBRA DOJANG PRAGUE – taekwondo 

TJ Okrouhlo – fotbal 

TJ Sokol Zlatníky – fotbal, Běhálek – atletický oddíl 

TJ Sokol Mníšek pod Brdy – běžecký oddíl, cyklistický oddíl, atletický oddíl 

FK Mníšek pod Brdy – fotbal 

Tenisový klub Mníšek pod Brdy 

SK Černošice – hokej 

Krasobrusle Černošice 

TJ Sokol Černošice – gymnastika, stolní tenis 

TJ Štěchovice  

TJ SOKOL Masečín 

 

Ostatní spolky a kluby 

http://www.sokollibcice.cz/
http://tjsokolvelkeprilepy.sklub.cz/
http://www.krav-maga.cz/krav-maga-academy---hostivice.html
http://www.sdhhostivice.cz/mladi-hasici
http://tjsokolholubice.websnadno.cz/
http://www.fotbalunas.cz/klub/601/
http://www.sokol.eu/jednota/94
https://sites.google.com/site/sokolunetice/
http://www.knezevessokol.estranky.cz/
http://www.sk-drahelcice.cz/
http://sokoljinocany.webnode.cz/
http://www.viktorieorech.cz/
http://www.fotbalunas.cz/tym/4239/
http://www.fkrudna.cz/
http://www.skolympie.cz/
http://studio-skokanek.cz/
http://www.dolnobrezanskabelice.cz/
http://fotbal.liber.cz/
http://www.skzvole.cz/
http://www.sokolzvole.estranky.cz/
http://www.sokolvranenadvltavou.cz/sporty
http://www.sk-vrane.cz/
http://www.fotbalunas.cz/klub/4028/
http://www.skslaviajesenice.cz/
http://www.serakovi.estranky.cz/clanky/tanecni-lekce-dolni-brezany.html
http://www.hcjesenice.cz/
http://www.tshazard.cz/
http://svetplavani.cz/
http://www.nkosnice.cz/index.php
http://www.cobra-dojang.cz/
http://www.tjokrouhlo.cz/
http://www.sokolzlatniky.cz/
http://sokol-mnisek.blog.cz/
http://www.fkmnisek.cz/
http://www.tenismnisek.cz/
http://www.sk-cernosice.cz/
http://www.krasobruslecernosice.cz/
http://www.sokolcernosice.cz/
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SDH Středokluky – mladí hasiči 

Kněževes spolky – Podpůrný a vzdělávací spolek Havlíček,  Fotbal, Český svaz žen, SDH, TJ Sokol 

Junák – český skaut, středisko 06 Nučice – Nučice 

Skaut – Lesní Moudrost – Dobřichovice 

Skauti Libčice – Libčice nad Vltavou (antonin.malik@skaut.cz) 

Vodní skauti Bobři – Řevnice 

Skauti Mníšek pod Brdy –Mníšek pod Brdy 

Skauti a skautky Roztoky  

Roztoč, z.s. Roztoky 

T.K. Draci Roztoky 

TOM Roztoky 

Junák  – Vrané nad Vltavou 

Jinočanský klub Jinok – Jinočany – zájmové sdružení dětí i dospělých 

Mladí ochránci přírody Žlutý květ – Rudná 

Klub fandů ořešské školy – Ořech, z.s. 

Spolek Topas – Tachlovičtí občané a přátelé sobě – Tachlovice 

SDH Třebotov – Třebotov 

SDH Libeň – mladí hasiči 

SDH Zlatníky – mladí hasiči 

SDH Dolní Břežany/Lhota – mladí hasiči (Dolní Břežany a Lhota) 

Skautské středisko Skalka, Junák – Mníšek pod Brdy 

Junák Černošice  

 

3.4.6. Investice do školských zařízení 

Investice do základních a mateřských škol v ORP Černošice v uplynulých pěti letech a investiční 

záměry do příštích pěti let jsou podrobně popsány v kapitole 3.3, byly součástí dotazníku MŠMT. 

Základní fakta jsou pro oba typy školských zařízení (ZŠ i MŠ) shodná. V porovnání se Středočeským 

krajem a ještě výrazněji v porovnání s Českou republikou bylo v ORP Černošice v uplynulých pěti 

letech (uváděny jsou jen investice financované z evropských fondů) realizováno početně sice méně 

akcí, ale zato investičně náročnějších a zásadních pro růst kapacity – více bylo především zcela 

nových výstaveb nebo dostaveb škol (a to ještě dotazník nepodchytil výstavby zcela nových zařízení, 

kde vznikly nové právnické osoby, k čemuž v případě MŠ nepochybně docházelo). Méně bylo logicky 

dílčích úprav (zateplování, úpravy okolí budov apod.). 

Také v následujících letech je hlavní investiční prioritou v oblasti předškolního a základního 

vzdělávání zvyšování kapacit školských zařízení, v ZŠ formulované i jako výstavba kmenových tříd, 

vedle toho je častým záměrem zlepšení podnětného vnějšího prostředí (MŠ i ZŠ), modernizace 

vybavení budov a příslušenství v ZŠ (jídelny, družiny, kluby apod.) 

Konference Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů, uspořádaná 

z iniciativy týmu zpracovávajícího MAP pro ORP Černošice, konstatovala sílící hrozbu nedostatečných 

kapacit základních škol, do nichž se postupně přelévá populační vlna, vyvolaná stavebním boomem 

kolem roku 2005 a silnou migrací obyvatel z Prahy i Středočeského kraje do atraktivních lokalit v okolí 

Prahy kolem roku 2005. 

http://www.sdhstredokluky.cz/
http://www.knezeves.cz/spolky/
http://www.skaut.cz/
http://www.skauti-dobrichovice.g6.cz/
mailto:antonin.malik@skaut.cz
http://www.bobri-revnice.cz/
http://junak-mnisek.webnode.cz/
https://www.skautiroztoky.cz/
http://www.skautkyroztoky.cz/
http://www.junak-vrane.cz/
http://klubjinok.webnode.cz/
http://zlutykvet.cz/o_nas.html
http://www.zsorech.cz/kruh-fandu-oresske-skoly-kfos/
http://www.topas-tachlovice.cz/
http://www.sdhtrebotov.net/Mladi-hasici/
http://sdh-liben.webnode.cz/
http://www.sdhzlatniky.cz/
http://sdhdolnibrezany.webnode.cz/kontakt/
http://sdh-lhota.cz/index.php
http://junak-mnisek.webnode.cz/
http://cernosice.skauting.cz/s/o-stredisku/
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Na konferenci byly prezentovány také finančně nejnáročnější investiční záměry obcí do příštích let. 

Některé z nich (ZŠ Horoměřice, Kosoř) jsou výhledem do roku 2020, většina ostatních je již ve fázi 

projektových nebo stavebních příprav. Náklady jsou odhad, který může být v projektové přípravě a 

výběrových řízeních samozřejmě korigován. 

 

Tabulka č. 26: Připravované investice do MŠ a ZŠ v ORP Černošice („velké investice“, nové kapacity) 

Obec Popis záměru Náklady (mil. Kč) 

Základní školy   

Psáry Nová ZŠ, 2 x 9 tříd 240 

Jesenice Nová ZŠ, 2 x 9 tříd 240 

Rudná u Prahy Rozšíření ZŠ o 200 žáků 220 

Chýně Rozšíření ZŠ, 13 tříd 205 

Mníšek pod Brdy Rozšíření ZŠ, 9 tříd 135 

Úhonice/Ptice Rozšíření ZŠ, 11 tříd 70 

Horoměřice Nová ZŠ pro 300 žáků 150 

Jinočany Rozšíření ZŠ na plně organizovanou; 5.-9.třída 125 

Kosoř Nový areál ZŠ-záměr 100 

Mateřské školy   

Roztoky Dvě nové MŠ + rozšíření (kapacita 40, 125 a 50 dětí) 90 

Horoměřice Dvě nové MŠ pro celkem 150 dětí 85 

Zvole Rozšíření kapacity MŠ 70 

Vrané nad Vltavou Rozšíření kapacity MŠ 65 

Černošice Nová MŠ Husova 44 

Dolní Břežany Nová MŠ 47 

Zdroj: Konference Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů,  

aktualizováno 8/2016 

Ostatní investice  - viz Přehled Investičních požadavků k 30. 8. 2016 schválený ŘV - http://www.map-

orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/MAP_ORP_Černosice_SRInvestice_podepané_scan-na-RSK.pdf 

 

 

3.4.7. Dopravní dostupnost škol 

V územně analytických podkladech pro ORP Černošice (aktualizace 2014) je formou SWOT analýzy 

charakterizována dopravní infrastruktura území. Z těchto podkladů je čerpáno pro potřeby 

zhodnocení dostupnosti škol v regionu. 

Dopravní infrastruktura je v území velmi hustá, stejně tak jsou mimořádně četné i dopravní spoje 

veřejné dopravy (autobusy, vlaky) napojené na pražský integrovaný systém. To je základem i velmi 

dobré dopravní dostupnosti školských zařízení na trasách veřejné dopravy směrem do Prahy. 

Slabinou je mimořádná dopravní zátěž, nezbytnost nákladných bezpečnostních opatření, kritický 

nedostatek parkovacích a odstavných ploch, nedokončení několika klíčových staveb (zejména 

chybějících částí pražského okruhu, nové přemostění Vltavy na sever od Prahy aj.) a také 

jednostranná orientace většiny spojů směrem k Praze. Četnost „okružního“ propojení mezi obcemi je 

v porovnání s počtem spojů směřujících k Praze velmi nízká, což zhoršuje dostupnost některých škol 

http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/MAP_ORP_Černosice_SRInvestice_podepané_scan-na-RSK.pdf
http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/MAP_ORP_Černosice_SRInvestice_podepané_scan-na-RSK.pdf
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pro občany a žáky sousedních vesnic. Snižuje to také možnosti pro vzájemné sdílení zařízení 

(speciálních učeben), muzeí, knihoven atd. Jako jedno z možných řešené by se nabízela existence 

společného sdíleného autobusu pro použití základními a mateřskými školami. 

 

Tabulka č. 27: SWOT analýza dopravní infrastruktury ORP Černošice s ohledem na dostupnost 
školských a dalších vzdělávacích zařízení 

Silné stránky 

 hustá síť železničních tratí 

 největší přínos z kolejové dopravy má 

trať 171 Beroun – Praha (60 % 

cestujících vlakem v řešeném území) a 

trať 091 Kralupy – Praha (29 % 

cestujících vlakem v řešeném území) 

 pět komunikací dálničního typu 

 stavby silničního okruhu 

 hustá síť komunikací druhých a třetích 

tříd umožňujících dopravní obsluhu 

oblastí ORP Černošice a jejího spojení s 

Prahou (II/603, II/241, II/240, II/605, 

II/115, II/102, II/105 a III/2404) 

 dobře fungující příměstská doprava (PID 

– např. autobusové linky 332, 331, 333, 

341, 340, 316, 352, 301, 307, 309, 313, 

412,435, 347, 358, 308, 310, 311, 384, 

387, 414, 380) 

 

Slabé stránky 

 jednostranná orientace většiny 

veřejných spojů směrem k Praze  

 v příměstské hromadné dopravě jsou 

málo využívány lokální železniční tratě 

 silnice III. třídy nemají potřebné 

parametry své kategorie 

 přetížení silnic II/240 (Tursko, Velké 

Přílepy, Horoměřice), II/605 (Rudná), 

III/00518 (Chýně), II/102 (Davle, 

Štěchovice), II/115 (Černošice, 

Dobřichovice), II/603 (Jesenice), II/101 

(Jesenice), II/105 (Jílové u Prahy), 

převyšuje únosnost stavu silnic, neplní 

obslužnost území 

 velký počet zatížených komunikací 

prochází centry obcí (Černošice, 

Dobřichovice, Dolní Břežany, 

Horoměřice, Hostivice, Chrášťany, Jeneč, 

Jesenice, Jílové u Prahy, Lety, Ořech, 

Psáry, Roztoky, Rudná, Řevnice, 

Statenice, Štěchovice, Tuchoměřice, 

Tursko, Velké Přílepy, Vestec, Zlatníky – 

Hodkovice, Davle, Štěchovice) 

 kolaps silniční dopravy ve směru Praha 

při cestách za prací a do/z škol 

 přelévání dopravy na silnice nižších tříd v 

důsledku tvorby kolon na dálnicích a 

rychlostních komunikacích 

 cyklotrasy vedené po stávajících 

komunikacích, které neodpovídají svými 

parametry a provedením 

 nedostatek parkovacích a odstavných 

stání v zastavěném území, zejména v 

centrech sídel 

 nedostatek parkovacích stání v blízkosti 

železničních zastávek 

 páteřní komunikace v zastavěném území 

s nevyhovující pěší dopravou 

 problematická intenzifikace žel. trati  
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č. 171 Praha-Beroun, protože vede 

centrálními částmi zastavěných území 

 přetíženost lokálních komunikací v místě 

základních a mateřských škol v ranních 

hodinách (7:30 – 8:00) a pak kolem 

poledne (12-13) 

 velice slabá podpora cyklodopravy do 

škol pro žáky (neexistence nebo 

nedostatek míst pro bezpečné parkování 

kol u ZŠ/MŠ ,  

neexistence cyklotras vedoucích 

k ZŠ/MŠ)   

Příležitosti 

 rozvoj koncepce příměstské železniční 

dopravy (regiony Mníšecko, Jílovsko, 

Rudensko, Horoměřicko a Jesenicko) 

 koncepce regionální dopravy (kombinace 

železniční a silniční sítě) 

 koncepce cyklodopravy a cykloturistiky 

vedené mimo silnice, usnadňující 

dostupnost sousedních obcí a vzdělávací 

infrastruktury pro žáky základních škol 

 systém rychlého autobusu v 

samostatném pruhu 

 vytvoření nových přestupních terminálů 

hromadné dopravy (autobus a vlak): 

Roztoky, Rudná, Černošice, Mníšek pod 

Brdy, Davle, Jesenice 

 vytvoření nových P+R ploch 

Hrozby 

 zvýšení dopravní nehodovosti v důsledku 

neřešení kolizních míst (úrovňové křížení 

s dráhou, absence podchodů, nevhodné 

parametry křižovatek) 

 neřešení rozvoje silniční sítě v oblastech 

potencionálního rozvoje (tj. území s 

vymezenými rozsáhlými zastavitelnými 

plochami) 

 vyčerpání kapacity příjezdových 

komunikací vedoucích radiálně do Prahy 

 vysoký nárůst obyvatel - který generuje 

extrémní nárůst dopravy zejména ve 

směru Praha (Jesenice, Dolní Břežany, 

Černošice, Dobrovíz, Drahelčice, 

Holubice, Chýně, Jíloviště, Lichoceves, 

Nučice, Hrobec, Trnová a oblasti bez 

napojení na kolejovou dopravu). 

 

Zdroj: ÚAP Černošice 2014 a vlastní šetření 2016 

 

3.4.8. Sociální situace 

ORP Černošice patří mezi ORP se sociálně vyloučenou lokalitou (studie týmu Ivana Gabala, dostupné 

http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_GAC.p

df ). Obcí, kde je sociálně vyloučená lokalita, je město Libčice nad Vltavou. 

Sociodemografickou situaci v území charakterizují územně analytické podklady ORP Černošice 2014 

takto: 

Tabulka č. 28: SWOT analýza sociodemografické oblasti v ORP Černošice 

Silné stránky 

 dobrá dostupnost hromadnou dopravou 

sídel napojených na významné železniční 

tratě 

Slabé stránky 

 velká vyjížďka za vzděláním a za prací 

mimo ORP (do Prahy) 

 migrace za kulturním vyžitím 
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 bohatý místní kulturní život a dobře 

vnímaná pospolitost společenství 

v mnoha obcích 

 vysoká míra vzdělanosti obyvatelstva 

 relativně nízká dlouhodobá 

nezaměstnanost (nad 12 měsíců) 

 relativně dobrá dostupnost 

zdravotnických, školských, kulturních a 

sportovních zařízení (větší obce ORP 

Černošice) 

 zdravotnické zařízení (Nemocnice 

Třebotov -75 lůžek (LDN), Městská 

nemocnice Roztoky - 77 lůžek) 

 zdravotnická záchranná služba ÚSZS SČK 

Praha-západ Dobřichovice má výjezdová 

stanoviště: Roztoky (1x RLP), Jesenice 

(1x RLP), Davle (ASČR), Jílové u Prahy 

(ASČR), Rudná (ASČR), Mníšek pod Brdy 

(ASČR), Zbraslav (ASČR) Řevnice 

(zajišťuje Trans Hospital Řevnice), 

sezónní provoz červenec - srpen 

stanoviště Ždáň 

 rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou 

(160 rehabilitačních lůžek) 

 sociální zařízení 

 svébytné chatové osady s dlouhou 

tradicí (Štěchovice, Davle, Vrané nad 

Vltavou, Měchenice, Petrov, Kamenný 

Přívoz, Bratřínov, Zahořany) 

 kulturní a sportovní zařízení ve většině 

obcí 

 absence sociální soudržnosti a začlenění 

do života obce vlivem nepřiměřeného 

nárůstu počtu obyvatel  

 nedostatek pracovních příležitostí v 

místě 

 vzhledem k počtu obyvatel chybí 

kapacita základních škol, mateřských 

škol, ZUŠ 

 vysoký podíl vyjíždějících žáků mimo ORP 

 nedostatečné vybavení některých obcí 

pro volnočasové aktivity minimální 

příležitosti pro volnočasové aktivity 

„teens“ v místě bydliště 

 obytné lokality odtržené od sídel bez 

veřejné infrastruktury – absence sociální 

soudržnosti a začlenění do života obce 

 

Příležitosti 

 výstavba školských zařízení s ohledem na 

demografickou prognózu spádových 

území jednotlivých  

 vytvářet podmínky pro rozvoj 

podnikatelských aktivit v terciární sféře a 

oblasti volnočasových aktivit 

 vytvářet podmínky pro vznik pracovních 

příležitostí v místě 

 kvalitativní rozvoj významnějších sídel s 

cílem posílení jejich městských funkcí a 

atraktivity pro kvalitní bydlení (Jesenice, 

Rudná, Černošice) 

Hrozby 

 neúměrný nárůst bydlení bez veřejné 

infrastruktury – občanského vybavení 

 pokles společenských funkcí sídel a 

posilování pouze jejich obytných funkcí v 

dostředném kruhu kolem Prahy 

 vysoký podíl cizinců (jazykové a 

sociokulturní bariery) 

 

Zdroj: ÚAP Černošice 2014 
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Sociální situace obyvatelstva v ORP Černošice odpovídá geografické poloze v těsném sousedství 

metropole. 

 vysoké příjmy a vysoké výdaje (ceny nemovitostí, parcel, nájmů, bydlení), důsledkem je na 
jedné straně existence a prosperity mnoha soukromých školských zařízení, na straně druhé 
vysoká náročnost veřejnosti k fungování škol, která má často extrémní podobu a silně 
komplikuje „manažerské“ řízení školských zařízení 

 populace je – hlavně v rychle se rozvíjejících obcích – relativně mladá, s vysokým počtem 
mladých lidí a mladých rodin 

 na druhou stranu je v řadě obcí také vysoký počet seniorů z řad původního obyvatelstva, což 
mnohde působí mezigenerační spory, posilující střety mezi původní (v některých obcích 
výrazně minoritní) a přistěhovalou částí populace 

 typickým jevem v obcích v okolí Prahy je vysoký podíl obyvatelstva jiné národnosti než české, 
což se promítá i do složení dětské populace 

 těsné sousedství s metropolí nevyhnutelně vede k „exportu“ negativních až kriminálních jevů 
z hlavního města do jeho okolí, což se projevuje i rizikovým chováním registrovaným ve 
školských zařízeních (neexistují bohužel data po okresech či ORP, což rozdíly mezi ORP stírá) 

 

Tabulka č. 29: Výskyt a řešení rizikového chování (RCH) ve školách Středočeského kraje  
za uplynulé čtyři školní roky: 

Rizikové chování 

výskyt RCH v % 

ve školním roce 

2011/2012 

výskyt RCH v % 

ve školním roce 

2012/2013 

výskyt RCH v % 

ve školním roce 

2013/2014 

výskyt RCH v % 

ve školním roce 

2014/2015 

záškoláctví 64 61 62 62 

kouření 62 61 59 56 

šikana 56 53 54 56 

krádeže 45 47 44 43 

kyberšikana 29 26 30 37 

vandalismus 27 42 45 43 

alkohol 22 19 19 15 

ostatní návykové látky 16 15 15 14 

rizikové chování v dopravě 18 19 16 12 

poruchy příjmu potravy 10 10 12 14 

extremismus, rasismus 7 8 7 6 

týrání a zneužívání dítěte 6 7 8 8 

sexuální rizikové chování 5 6 8 9 

netolismus (závislost na 

virtuálním světě) 
4 5 5 6 

rizikové sporty 2 4 5 2 

gambling 2 2 2 2 

negativní působení sekt 0 1 1 0 

jiné 15 11 13 14 

Zdroj: https://www.kr-

stredocesky.cz/documents/20875/5327836/V%C3%BDsledky+hodnoti%C3%ADch+dotazn%C3%ADk%C5%AF/8b

e389c3-0367-4e64-a122-7e58b3c625c1 

 

https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20875/5327836/V%C3%BDsledky+hodnoti%C3%ADch+dotazn%C3%ADk%C5%AF/8be389c3-0367-4e64-a122-7e58b3c625c1
https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20875/5327836/V%C3%BDsledky+hodnoti%C3%ADch+dotazn%C3%ADk%C5%AF/8be389c3-0367-4e64-a122-7e58b3c625c1
https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20875/5327836/V%C3%BDsledky+hodnoti%C3%ADch+dotazn%C3%ADk%C5%AF/8be389c3-0367-4e64-a122-7e58b3c625c1
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3.4.9. Uplatnění absolventů ZŠ 

Území ORP Černošice těsně sousedí s hlavním městem a v jeho „vnějším“ okolí je několik větších 

center (Kladno, Kralupy nad Vltavou, Beroun), zatímco největší sídla v ORP (Roztoky, Jesenice, 

Hostivice a Černošice) mají jen kolem 8 tisíc obyvatel. 

Důsledkem je obecně to, že do Prahy a jiných měst dojíždí za prací velká část ekonomicky aktivního 

obyvatelstva ORP Černošice, a v oblasti školství to, že nabídka středních škol uvnitř území ORP je 

velmi skromná – jedno krajem zřízené gymnázium, dvě soukromá gymnázia, dvě střední odborná 

učiliště a jedna integrovaná střední škola. Všechny ostatní střední školy, kam dojíždějí studenti z obcí 

a měst ORP Černošice, jsou mimo území ORP, většinou v Praze, anebo v jiných větších sídlech 

v sousedství ORP. Přehled středních škol v území je v následující tabulce. 

Tabulka č. 30: Střední školy v ORP Černošice (školní rok 2014/2015) 

Název školy Zřizovatel Obory Kapacita SŠ 

Gymnázium Hostivice Kraj 4leté + 8leté 320 

Střední odborné učiliště 
OPTIMA-DUO, Hostivice 

Kraj OA, podnikání dálkově, prodavač 190 

Gymnázium da Vinci, Dolní 
Břežany 

Soukromá 

SŠ 

technické lyceum, gymnázium dálkové, 

gymnázium denní 
180 

Gymnázium Sunny Canadian 
School, Jesenice 

Soukromá 

SŠ 
vybrané předměty v cizím jazyce 75 

SOU potravinářské, Jílové u 
Prahy 

Kraj 
cukrář, podnikání denní + dálkové, 

kuchař-číšník 
300 

Integrovaná střední škola 
Stanislava Kubra, Středokluky 

Kraj 

strojní mechanik, zemědělec 

(hospodyňka, farmář), zahradník, 

ekonomika a podnikání, podnikání (denní 

i dálkové), veřejnosprávní činnost (denní 

i dálkové), provoz služeb 

463 

Celkem   1528 

Zdroj: ORP Černošice 

Počet nových absolventů základních škol v uplynulém desetiletí spíše klesal, v následujících letech se 

však bude situace radikálně měnit. 

Tabulka č. 31: Počet absolventů ZŠ v ORP 

Žáci, kteří ukončili školní 
docházku 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
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v tom 

v 1. – 5. ročníku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

v 6. ročníku  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

v 7. ročníku 1 0 0 1 1 5 0 1 0 2 0 1 

v 8. ročníku 4 3 12 5 17 9 7 3 12 0 7 0 

v 9. ročníku 721 37 704 36 650 37 697 19 626 30 547 24 

v 10. ročníku  0 5 0 1 0 3 0 2 0 2 0 4 
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Žáci, kteří ukončili školní 
docházku 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
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v tom 

v 1. – 5. ročníku 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

v 6. ročníku  0 0 2 0 0 0 0 0 
  

v 7. ročníku 1 0 2 1 1 0 2 0 
  

v 8. ročníku 5 0 10 4 11 1 7 0 
  

v 9. ročníku 552 22 622 21 578 14 663 11 
  

v 10. ročníku  0 3 0 0 0 2 0 0 
  

Zdroj: Výkazy MŠMT, ORP Černošice 

Lze odhadnout, že zhruba po pěti letech, až dorostou děti ze současného prvního stupně základních 

škol, začnou počty absolventů strmě růst. Například pro školní rok 2016/2017 je do prvních tříd 

zapsáno 2148 dětí! 

V 1. - 7. ročníku končí v ORP Černošice povinnou školní docházku jen mizivé procento žáků. Zajímavý 

je spíše údaj o počtu žáků, kteří přestoupí na střední školu v průběhu základní školní docházky. Jejich 

počet kulminoval ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014, kdy celkem odešlo skoro 200 žáků.  

V posledních třech školních rocích se situace stabilizovala. 

Trvale platí, že přestupy žáků z 5. ročníku výrazně převyšují počty žáků, kteří přešli do SŠ z ročníku 

sedmého, i tento poměr (odchody z 5. ročníku / odchody ze 7. ročníku) se v posledních letech spíše 

vyrovnává. 

Graf č. 15: Absolventi ZŠ v letech 2005-2014 
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Graf č. 16: Absolventi běžných tříd ZŠ, kteří přešli na SŠ před ukončením základní školní docházky  
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Zdroj: Výkazy MŠMT, ORP Černošice 

 

3.5. Specifická část analýzy 

3.5.1. Témata MAP v řešeném území 

Detailní analýzou území a analýzou vnímání problémů a příležitostí aktérů ve vzdělávání a 

dotazníkovým šetřením MŠTMT se kromě povinných opatření (témata 1-3) ukázala potřeba řešit i 

další témata v území (témata volitelná 4-9). 

 

Tabulka č. 32: Témata MAP a jejich zdůvodnění 

Téma Cíl (v jakém cíli MAP je téma 
obsaženo) 

Zdůvodnění / popis (jak je téma 
v cíli naplňováno) 

Téma 1: Předškolní 
vzdělávání a péče: 
dostupnost – inkluze-
kvalita 

1A. Zajistit dostatečnou 
kapacitu zařízení pro 
předškolní vzdělávání 

Dostupnost (=kapacity kmenových 
tříd) předškolního vzdělávání 
prostřednictvím zvyšování 
v současnosti nedostatečných 
kapacit MŠ, od roku 2020 příprava 
dostatečné kapacity MŚ i pro 2leté 
děti, příprava kapacit na případnou 
změnu ve financování regionálního 
školství. 

1C. Zajistit dostatečnou 
kvalitu a kapacitu doprovodné 
infrastruktury v ZŠ, MŠ, 
neformálním a zájmovém 
vzdělávání 

Rostoucí počet dětí v MŠ zvyšuje 
nároky na jídelny, šatny a zahrady. 
Současné zahrady často nejsou 
koncipovány tak, aby pomáhaly 
naplňovat ŠVP a poskytovaly 
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dětem dostatečně podnětné a 
tvůrčí prostředí.  

2A. Zajištění kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků pro 
MŠ a ZŠ a jejich další 
vzdělávání 

Kvalitní školku a kvalitní vzdělávání 
tvoří kvalitní pedagogové, kteří 
v regionu chybí. Cílem je posílit 
atraktivitu práce v ZŠ/MŠ a další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 

2B. Podporovat pracovníky 
s dětmi a žáky v oblasti 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

 S dětmi ve věku 3-6 let pracují i 
nepedagogičtí pracovníci (např. 
průvodci v lesních školkách a 
dětských skupinách), cílem je 
podporovat jejich další vzdělávání a 
zvyšování jejich kompetencí. 

3A. Zlepšit jazykovou a 
logopedickou vybavenost dětí, 
usnadnit přechod z MŠ na ZŠ 

Zajistit dětem v MŠ kvalitní 
průpravu pro snadný přechod do 
ZŠ patří i dobrá jazyková 
vybavenost (správná výslovnost), 
reakce na velký počet 
cizojazyčných dětí v regionu 
(inkluze);  např. sdílený logoped. 

4A. Využívat přitažlivé formy 
osvojení klíčových kompetencí 

Zejména ve vztahu ke čtenářské a 
matematické pregramotnosti, tím 
zvyšovat kvalitu vzdělávání 

4B. Využívat přitažlivé formy 
výchovy k polytechnické 
zdatnosti dětí a žáků 

Polytechnické vzdělávání je jednou 
z klíčových kompetencí, kterou 
v regionu MŠ chtějí zlepšovat (dle 
dotazníků MŠMT). 

Téma 2: Čtenářská a 
matematická 
gramotnost v ZŠ 

2A. Zajištění kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků pro 
MŠ a ZŠ a jejich další 
vzdělávání  

Kvalitní školu a kvalitní vzdělávání 
tvoří kvalitní pedagogové, kteří 
v regionu chybí. Cílem je posílit 
atraktivitu práce v ZŠ/MŠ a další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 

2B. Podporovat pracovníky 
s dětmi a žáky v oblasti 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Podpora pracovníků neformálního 
vzdělávání s dětmi v oblasti 
čtenářské a matematické 
gramotnosti, zvyšování jejich 
kompetencí, posílit atraktivitu 
práce s dětmi při mimoškolní 
činnosti v oblasti zvyšování 
klíčových kompetencí (knihovny, 
kluby logiky, ZUŠ – literárně 
dramatický obor, atd.). 

4A. Využívat přitažlivé formy 
osvojení klíčových kompetencí 

Zejména ve vztahu ke čtenářské a 
matematické gramotnosti, tím 
zvyšovat kvalitu vzdělávání. 

1C. Zajistit dostatečnou 
kvalitu a kapacitu doprovodné 
infrastruktury v ZŠ, MŠ, 

Rostoucí počet dětí v ZŠ zvyšuje 
nároky také na další doprovodnou 
infrastrukturu, s ohledem na 
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neformálním a zájmovém 
vzdělávání 

čtenářskou a matematickou 
gramotnost jsou to knihovny a 
čtenářské koutky, divadelní zázemí 
pro ZŠ a ZUŠ, odborné učebny pro 
matematiku a polytechniku, atd. 
Na doprovodnou infrastrukturu 
v ZŠ navazuje potřeba další 
infrastruktury v neformálním 
vzdělávání (např. kapacita a 
vybavení obecních knihoven, 
výstavních a divadelních sálů, 
kluboven a jejich zázemí pro 
zájmové kroužky v oblasti 
matematiky/logiky/čtenářství aj. 

Téma 3: Inkluzivní 
vzdělávání a podpora 
dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem 

5A. Společné vzdělávání Dostupnost PPP a odborníků 
v území, spolupráce. 

2A. Zajištění kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků pro 
MŠ a ZŠ a jejich další 
vzdělávání 

Dostatek asistentů pedagoga, 
speciálních pedagogů, logopedů; 
kompetentní a proškolení 
pedagogové ZŠ. 

2B. Podporovat pracovníky 
s dětmi a žáky v oblasti 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Zažít úspěch pro každého žáka, 
kvalitní a proškolení pracovníci v 
oblasti neformálního a zájmového 
vzdělávání; dostupnost. 

3A. Zlepšit jazykovou a 
logopedickou vybavenost dětí, 
usnadnit přechod z MŠ na ZŠ 

Snadnější začlenění dětí 
cizojazyčných a dětí s nesprávnou 
výslovností do ZŠ.  

4A. Využívat přitažlivé formy 
osvojení klíčových kompetencí 

Výuka dětí se SVP a podpora 
nadaných, nové a efektivní formy 
výuky. 

4B. Využívat přitažlivé formy 
výchovy k polytechnické 
zdatnosti dětí a žáků 

Výuka dětí se SVP a podpora 
nadaných, nové a efektivní formy 
výuky. 

1B. Zajistit dostatečnou 
kapacitu ZŠ 

Zvyšování kvality výuky také 
formou snížením počtu dětí ve 
třídách (také reakce na 
připravovanou změnu financování 
regionálního školství). 

1C. Zajistit dostatečnou 
kvalitu a kapacitu doprovodné 
infrastruktury v ZŠ, MŠ, 
neformálním a zájmovém 
vzdělávání 

Možnost dalších mimoškolních 
aktivit pro děti se SVP a děti 
nadané; kapacita a vybavení těchto 
zařízení (např. kapacita ZUŠ, DDM a 
SV4, nízkoprahových center a 
školních klubů a družin), 
dostupnost v regionu. 

Téma 4: Kariérové 
poradenství 

 

5A. Společné vzdělávání Možnosti uplatnění všech dětí na 
budoucím trhu práce, důraz je 
kladen na informovanost nejen 
žáků, ale také rodičů. Spolupráce 
s rodinou, podpora praxe (reálná 
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představa o profesích, sebepoznání 
a sebehodnocení žáků). Podpora 
jednotlivých klíčových dovedností 
žáků k budoucímu uplatnění na 
trhu práce. 

2A. Zajištění kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků pro 
MŠ a ZŠ a jejich další 
vzdělávání 

Karierní poradenství na školách, 
karierní poradce 

4A. Využívat přitažlivé formy 
osvojení klíčových kompetencí 

Vazba klíčových kompetencí na 
budoucí uplatnění dětí a žáků, 
informovanost žáků, rodičů. Zajistit 
možnost identifikace a následné 
podpory definovaných dovedností 
každého žáka. 

4B. Využívat přitažlivé formy 
výchovy k polytechnické 
zdatnosti dětí a žáků 

Vazba na budoucí uplatnění dětí a 
žáků v technických oborech 
(tvořivost, zručnost, fyzická 
zdatnost), informovanost 
žáků/rodičů 

Téma 5: Rozvoj 
kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém 
vzdělávání („STEM“, 
včetně EVVO) 

1C. Zajistit dostatečnou 
kvalitu a kapacitu doprovodné 
infrastruktury v ZŠ, MŠ, 
neformálním a zájmovém 
vzdělávání 

Odborné učebny, zázemí, zahrady, 
dílny, klubovny, kroužky a další 
mimoškolní aktivity neformálního a 
zájmového vzdělávání 

4B. Využívat přitažlivé formy 
výchovy k polytechnické 
zdatnosti dětí a žáků 

Hravost, tvořivost, poznání, 
zručnost. Sdílení zkušeností a dobrá 
praxe, spolupráce s aktéry v území 

2A. Zajištění kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků pro 
MŠ a ZŠ a jejich další 
vzdělávání 

Chybí učitelé mat., fyz., chem., 
polytechnických dílen, 
kvalifikované zkušené učitelky MŠ 
v oblasti polytechniky. Rozvoj 
kompetencí u dětí je závislý na 
kvalitních a zkušených pedagozích. 

2B. Podporovat pracovníky 
s dětmi a žáky v oblasti 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Mimoškolní aktivity v oblasti práce 
s digitálními technologiemi, 
kroužky a kluby, ŠD + ŠK podpora 
pracovníků s žáky a mládeží 

5A. Společné vzdělávání Podpora nadaných i podpora dětí 
se SVP (pomůcky, spolupráce s PPP 
a dalšími vzdělávacími institucemi 
(výzkumná centra, technická 
muzea, firmy) 

Téma 6. Rozvoj 
digitálních kompetencí 
dětí a žáků 

 

1C. Zajistit dostatečnou 
kvalitu a kapacitu doprovodné 
infrastruktury v ZŠ, MŠ, 
neformálním a zájmovém 
vzdělávání 

Odborné učebny ZŠ/MŠ, vybavení 
ZUŠ pro digitální tvorbu;  

2A. Zajištění kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků pro 

Učitele odborných předmětů, 
zejména matematiky a fyziky je 
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MŠ a ZŠ a jejich další 
vzdělávání 

třeba udržet v regionu, jejich další 
vzdělávání, podpor pracovníků ZUŠ 
pro práci s digitálními 
technologiemi (digitální tvorba)  

2B. Podporovat pracovníky 
s dětmi a žáky v oblasti 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Mimoškolní aktivity v oblasti práce 
s digitálními technologiemi, 
kroužky a kluby podpora 
pracovníků s žáky a mládeží 

4B. Využívat přitažlivé formy 
výchovy k polytechnické 
zdatnosti dětí a žáků 

Sdílení praxe mezi školami a 
mimoškolními aktivitami dětí a 
žáků, sdílení dobré praxe, soutěže, 
atd. 

4A. Využívat přitažlivé formy 
osvojení klíčových kompetencí 

Klíčové kompetence 
prostřednictvím práce s moderními 
technologiemi (vyjádření, 
komunikace) 

Téma 7. Rozvoj 
kompetencí dětí a žáků 
pro používání cizího 
jazyka 

4A. Využívat přitažlivé formy 
osvojení klíčových kompetencí 

CLIL, sdílení dobré praxe mezi 
školami, spolupráce s rodiči a 
dalšími vzdělávacími institucemi 

2A. Zajištění kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků pro 
MŠ a ZŠ a jejich další 
vzdělávání 

Učitele odborných předmětů – cizí 
jazyky, získat a udržet je v regionu, 
jejich další vzdělávání 

2B. Podporovat pracovníky 
s dětmi a žáky v oblasti 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Podpora pracovníků v oblasti 
mimoškolních aktivit podporující 
kompetence v užívání cizího jazyka 
(pracovníci knihoven, vzdělávacích 
center, JŠ, atd.) 

1C. Zajistit dostatečnou 
kvalitu a kapacitu doprovodné 
infrastruktury v ZŠ, MŠ, 
neformálním a zájmovém 
vzdělávání 

Podpora nabídky aktivit a vybavení 
organizací v oblasti mimoškolních 
aktivit podporující kompetence 
v užívání cizího jazyka (knihovny, 
vzdělávací centra, JŠ, ŠD a ŠK, 
DDM, SVČ, atd.) 

5A. Společné vzdělávání Podpora nadání, podpora 
cizojazyčných dětí (ČJ a jako cizí 
jazyk) 

Téma 8. Rozvoj dalších 
kompetencí (kulturního 
povědomí a vyjádření, 
podnikavost, 
iniciativita, kreativita) 

5A. Společné vzdělávání Vazba na lokalitu, vybudování 
vztahu k místu kde žijeme 
(integrace cizinců i nově příchozích) 

1C. Zajistit dostatečnou 
kvalitu a kapacitu doprovodné 
infrastruktury v ZŠ, MŠ, 
neformálním a zájmovém 
vzdělávání 

ZUŠ – sály, výstavní prostory, 
vybavení + (kapacita ZUŠ), divadla, 
lokální učebnice (dějepis zeměpis, 
žákovské parlamenty), školní 
podniky 

4A. Využívat přitažlivé formy 
osvojení klíčových kompetencí 

Nové metody, participace, praxe, 
spolupráce mezi školami, školami 
ostatními vzdělávacími subjekty, 
lokální vzdělávací programy 
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2B. Podporovat pracovníky 
s dětmi a žáky v oblasti 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Programy knihoven, muzeí a 
dalších vzdělávacích institucí 
neformálního a zájmového 
vzdělávání 

Téma 9. Investice do 
rozvoje kapacit škol a 
školek, ZUŠ a dalšího 
neformálního 
vzdělávání 

 

1A. Zajistit dostatečnou 
kapacitu zařízení pro 
předškolní vzdělávání 

Cílem, aby mohly chodit děti 
z obce, kde žijí, do místní školky a 
dostaly se, nabídka případných 
alternativ. Zohlednit budoucí 
potřebu pro povinný předškolní 
ročník a pro děti od 2 let. 

1B. Zajistit dostatečnou 
kapacitu ZŠ 

Cílem, aby mohly chodit děti 
z obce, kde žijí, do místní školy a 
aby se tam dostaly. Jasná a 
zaručená spádovost pro vyšší 
ročníky a obce bez vlastní ZŠ. 
Nutnost kapacitně zohlednit 
budoucí možnou změnu 
financování regionálního školství a 
snížení počtu dětí ve třídách. 

1C. Zajistit dostatečnou 
kvalitu a kapacitu doprovodné 
infrastruktury v ZŠ, MŠ, 
neformálním a zájmovém 
vzdělávání 

Dostatečná kapacita škol/školek 
souvisí s kvalitou vzdělávání a 
zároveň rostoucí kapacita vyvolává 
potřebu dostatečných kapacit pro 
další doprovodnou infrastrukturu -  
– jídelna, tělocvična, šatny, 
hřiště/sportoviště; nabídka 
mimoškolních aktivit - neformální 
vzdělávání – družiny, kluby, DDM, 
SVČ, ale i ZUŠ, a volnočasových a 
zájmových aktivit – zejména pro 
„teens“ -  vyžití, nízkoprahová 
centra, kroužky, apod. 

Zdroj: vlastní zjištění 

 

 

Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) postupů MAP  

se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 

Povinná opatření 

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

Téma 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

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

Volitelná opatření 

Téma 4. Kariérové poradenství v základních školách 

Téma 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání („STEM“, včetně EVVO) 

Téma 6. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Téma 7. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro používání cizího jazyka 

Téma 8. Rozvoj dalších kompetencí (kulturního povědomí a vyjádření, podnikavost, iniciativita, 

kreativita) 
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Téma 9. Investice do rozvoje kapacit škol a školek, ZUŠ a dalšího neformálního vzdělávání 

 

Jednoznačnou prioritu v území zaujímá téma Investice do rozvoje kapacit škol a školek, dále pak 

polytechnické vzdělávání, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, karierové poradenství a 

inkluzivní vzdělávání.    

Další oblasti s nižší prioritou jsou digitální kompetence a používání cizího jazyka, a další kompetence 

jako podnikavost, kreativita, kulturní povědomí a vyjádření, sociální a občanské kompetence. 

 

Tabulka č. 33: Vzájemná vazba témat a cílů 

 Cíl 1A Cíl 1B Cíl 1C Cíl 2A Cíl 2B Cíl 3A Cíl 4A Cíl 4B Cíl 5A 

Téma 1 XXX  XX XXX XX XXX XX X XXX 

Téma 2  XX XX XX X XXX XXX  XX 

Téma 3  XX X XX XX XX XX X XXX 

Téma 4  X  XX    X X 

Téma 5   XX XXX    XXX XX 

Téma 6   XX XX XX  XXX XX  

Téma 7   XX XXX XX  XX  XX 

Téma 8   XX  XX  XX  XX 

Téma 9 XXX XXX XXX       

Zdroj: vlastní zjištění 

 

3.5.2. SWOT analýza školství  

Tabulka č. 34: Celková SWOT analýza školství v ORP Černošice 

Silné stránky: Slabé stránky: 

 Vysoká míra vzdělanosti obyvatelstva.  

 Velmi dobrá dostupnost Prahy a tím i 

navazujícího SŠ a VŠ, které jinak v ORP 

není téměř zastoupeno (pouze 1 státní 

gymnázium od r. 2011 v Hostivicích, 2 

soukromá gymnázia, 1SOU).  

 Velmi dobrá vybavenost/vysoká 

úroveň některých stávajících zařízení 

(např. technické, nové učební metody, 

důraz na ekologickou výchovu, apod.).,  

 Spolupráce s okolními školami   

 Existující nabídka mimoškolních aktivit 

(např. Roztoky ZUŠ, Libčice n. Vlt. ZUŠ, 

Jílové u Prahy, a další). 

 Projekt KOKOS (financováno z ESF, 

2009-2010) spolupráce 11 škol v rámci 

na území ORP, spolupráce přetrvává 

 Vysoký faktor dojíždění za vzděláním mezi 

ORP a hl. m. Prahou.  

 Nedostatečná síť a kapacita mateřských a 

základních škol, ZUŠ, psychologických 

center, nabídka speciální výuky a 

volnočasových zařízení v ORP, závislost na 

Praze a jí poskytovaných kapacitách.  

 Chybí dlouhodobá koncepce a nedostatek 

(obecních) financí pro jejich zřizování 

školských zařízení.  

 V ORP chybí ucelené informace o území a 

plánech, jak řešit plánování školství v území, 

řešení -vymezení spádovosti ZŠ a MŠ. 
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dodnes 

Příležitosti:  Hrozby: 

 Výstavba/navýšení kapacity škol ORP v 

MŠ a ZŠ a jejich specializace jako cesta 

ke zvýšení atraktivity pro rodiče v ORP 

s ohledem na demografický 

předpoklad vývoje nárůstu počtu 

obyvatel a spádovosti jednotlivých 

obcí. 

 Zřízení psychologických 

center/poraden  a nabídka speciálního 

vzdělávání v ORP. Podpora státu a 

čerpání fondů EU na tyto investice. 

 Nedostatek míst ve školách a školkách bude 

nadále stoupat, hrozí krize umístění do škol 

(MŠ a ZŠ) pro rodiny s dětmi. 

 Soustředění se na uspokojení kvantity míst 

v ZŠ může ohrozit kvalitu výuky. 

 Zaostávání rozvoje regionu přípražského 

prstence, nezájem o kapacity ZŠ a MŠ v ORP 

po opadnutí populační křivky dětí nyní 

nastupujících do škol.  

Zdroj: vlastní zjištění 

 

Vzhledem k povaze oblasti navazující na rezidenční zóny kolem Prahy je poptávka po vysoké kvalitě 

škol, jejich dobrém zázemí a dobré dostupnosti. Zejména však je nutné zabezpečení dostatečných 

kapacit, což je aktuálně velkou hrozbou pro ORP. Dochází totiž k naplňování kapacit spádových 

pražských škol a vytížení kapacit ZŠ v ORP se také blíží. Již v současném roce dochází k odmítání žáků 

s bydlištěm v ORP Černošice pražskými školami.  

Bohužel otázka spádovosti není úplně jasně vymezená mezi jednotlivými obcemi ORP a bude tak 

nutné velmi úzce spolupracovat v jednotlivých mikroregionech, aby došlo k přijetí všech žádostí o 

umístění do ZŠ. Zde nemůže pomoci nic jiného než urychlená výstavba/vybudování chybějících 

kapacit ZŠ v území. 

 

3.5.3. Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území  

Tabulka č. 35: Analýza cílových (dotčených) skupin 

Název dotčené skupiny  
Očekávání dotčené 

skupiny  
Rizika spojená se 

skupinou  
Způsob 

komunikace  
Opatření  

Rodiče, kteří mají děti v 
MŠ, ZŠ  

 

 Kvalita výuky a 
vyučujících  

 

 Nezájem rodičů o 
dění ve škole  

 Neplacení po-
vinných plateb a 
stravného  

 

 Třídní schůzky  

 Vývěska školy  

 Webová stránka 
školy  

 

 Sociální pomoc  

 Upomínky při 
neplacení  

 Pravidelná 
komunikace  
s rodiči  

Rodiče – zájem o MŠ, ZŠ  

 

 Kvalita výuky a 
vyučujících  

 Volná kapacita  

 

 

 Umísťování dětí 
do škol mimo 
spádovou oblast  

 

 

 Vývěska školy  

 Webová stránka 
školy  

 

 Pravidelná 
komunikace  
s rodiči  

 Zřízení nových 
obecních/ 
soukromých  
a firemních MŠ a 
ZŠ  
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Děti v MŠ a žáci v ZŠ  

 

 Zájmová  

činnost  

 Řád  

 

 

 Šikana  

 Závislostní 
chování  

 

 

 Třídní schůzky  

 Nástěnky ve 
škole  

 Webová stránka 
školy  

 

 Nabídka  

zájmových 
kroužků  

 Prevence 
šikany a 
závislostního  
chování  

Pedagogové a další 
zaměstnanci  

 Plat  

 Možnost rozvoje  

 Sdílení  

zkušeností 

 Nekvalifikovanost  

 Nezájem o další 
vzdělávání  

 Jednání vedení 
škol s pedagogy 

 Celoživotní 
vzdělávání  

 Kariérní systém 
odměňování  

Představitelé obce, která 
zřizuje ZŠ, MŠ  

 Naplnění kapacit  

 Kvalita výuky a 
vyučujících  

 Finanční  

náklady  

 

 Komunikace se 
školami  

 

 Meziobecní 
spolupráce  

 

Představitelé obce, kde ZŠ 
nebo MŠ není  

 Možnost umístit 
děti do školy, která 
bude kvalitní a 
dopravně 
dostupná  

 

 Finanční náklady  

 

 Komunikace se 
školami  

 Komunikace s 
představiteli obcí  

 

 Meziobecní 
spolupráce  

 

Zdroj: vlastní zjištění 

 

Analýza cílových skupin je důležitá především pro kvalitní komunikaci mezi rodiči a školským 

zařízením. Na komunikaci má vliv celá řada faktorů včetně jejich očekávání od té které školy. A je 

důležité nastavení odpovídajících informačních kanálů mezi jednotlivými cílovými skupinami tak, aby 

se informace dostaly vždy včas a správně všem zúčastněným a to i v případě zastoupení škol 

s představiteli obcí zřizujícími školy.  

Při analýze se prokázalo, že některé problémy se v jednotlivých částech ORP liší, finanční nedostatek 

je naopak problémem společným celému ORP. Nicméně díky logice spádovosti je třeba území ORP 

řešit v rámci menších oblastí tzv. mikroregionů daných touto spádovostí. Je logické, že například 

nedostatečná kapacita MŠ v okolí Roztok nemůže být řešena nabídkou volných kapacit Jílovska a 

naopak, zejména z důvodu dojezdovosti. Stejně tak informace o nabídce volnočasových aktivit jsou 

aktuální pouze v rámci spádových mikroregionů. 

 

3.5.4. Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území 

 

Tabulka č. 36: Analýza rizik – registr rizik v oblasti 

Název rizika 

Hodnocení rizika Název 
opatření ke 

snížení 
významnosti 

rizika 

Vlastník 
rizika Pravděpodobnost 

(P) 
Dopad (D) V = P*D 

Finanční riziko 
 

        

Nedostatek financí na 
běžný provoz a opravy 

3 2 6 
Úsporná 
opatření 

Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 
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Nedostatek financí na 
investice a vybavení 

4 4 16 
Fondy EU, ČR, 
obecní 
rozpočty 

Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 

Nedostatek financí na platy 2 4 8 
 Dobré 
hospodaření 

Stát 

Organizační riziko 
   

    

Příliš mnoho dětí 
(nepříznivý demografický 
vývoj) 

4 3 12 
Spolupráce 
na plánování 
školství 

Obce v 
území 

Nedostatek pedagogů 4 4 16 
 

Obce v 
území 

Nezájem či neochota obcí 
na spolupráci 

2 2 4 
 

Obce v 
území 

Právní riziko 
   

    

Změna legislativy, která 
povede k vynuceným 
investicím (např. povinnost 
MŠ pro děti od dvou let) 

3 3 9   Stát 

Technické riziko 
   

    

Špatný technický stav 
budov ZŠ, MŠ 

3 3 9 
Fondy EU, ČR, 
Obecní 
rozpočty  

Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 

Věcné riziko 
   

    

Nepřiměřené požadavky 
rodičů 

3 3 9 
Prezentace 
škol 

Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 

Konflikty mezi žáky různých 
etnik, původu atd. 

3 3 9 
 

Obec 
zřizující ZŠ, 
MŠ 

Nezájem rodičů o činnost 
ZŠ, MŠ 

2 2 4 
Propagace, 
příklady 
dobré praxe  

Konkrétní 
ZŠ, MŠ 

Zdroj: vlastní zjištění 

 

Největším rizikem v oblasti je nedostatek kapacit v ZŠ a MŠ. V případě základních škol je nutné 

dobudovat jejich síť s ohledem na dosavadní a předpokládaný růst obyvatelstva v prstenci kolem 

Prahy, okresů Praha-východ a Praha-západ.  

Druhým velkým rizikem je nedostatek pedagogů, který je průvodním jevem rostoucí kapacity škol. 

Specifickým rizikem území okolo Prahy je pestré složení třídních kolektivů (zejména národnostně) a 

vysoké nároky na vzdělávání ze strany rodičovské veřejnosti. 

 

 

3.6. Východiska pro strategickou část 

3.6.1. Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů 

Dva zásadní problémy základního a předškolního vzdělávání v oblastech těsně přiléhajících k Praze 

byly výstižně pojmenovány v Memorandu přijatém na konferenci Demografický vývoj v okolí Prahy, 

kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů, kterou uspořádal tým zpracovávající MAP pro ORP 
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Černošice v dubnu 2016.  Toto memorandum podepsali i představitelé MŠMT, Středočeského kraje a 

dalších institucí podílejících se na základním a předškolním vzdělávání v okolí hlavního města. 

„Snahou Memoranda o vzdělávání v prstenci Prahy je vyjádřit jednoznačnou a všestrannou podporu 

všem aktivitám spolupráce v různých oblastech zřizování a zdravého rozvoje škol, provozu škol a 

podpory pedagogů zapojených do všech stupňů vzdělávání, a to dle příslušných kompetencí 

veškerých zúčastněných stran. 

Prstenec kolem Prahy vykazuje krizové znaky způsobené územním rozvojem v 90. letech, extenzivním 

nárůstem zastavěnosti a počtu obyvatel. Historická podinvestovanost a zastaralá infrastruktura obcí a 

měst v prstenci a zároveň vysoce nadprůměrná hustota obyvatelstva akutně vyžadují konkrétní 

řešení. Současně jsou nutné flexibilní a promyšlené investice do budoucnosti.  

Pro zajištění dlouhodobě udržitelné kapacity je třeba vynaložit několik miliard korun. Stávající dotační 

programy bohužel neumožňují výstavbu nových velkých spádových škol a míra spolufinancování obcí 

je příliš vysoká. 

Nejde přitom už jen o alarmující nedostatek prostor pro předškolní a základní vzdělávání 

a o nedostatek navazující infrastruktury – družin, tělocvičen a jídelen. Primárně se jedná 

o rovný přístup ke vzdělání každého dítěte, kterému musí být garantováno právo vzdělávat se 

alespoň v základním standardu, dostupné vzdálenosti a ideálně též v komunitě, na kterou by měly být 

navázány další, i mimoškolní aktivity. Jen takové prostředí napomůže dalšímu růstu a vývoji občansky 

zdravé, vzdělané, konkurenceschopné a prorodinné generace našich nástupců. Zcela nezbytné je 

koordinovaně řešit otázky spádovosti obcí a škol a současně proces přijímání žáků, což bude možné 

jen úpravou stávající legislativy.  

Naším druhým společným cílem je zcela akutní a nutné vyřešení nedostatku pedagogů, což je plně 

v kompetenci především MŠMT ČR. Potřebujeme pedagogy vzdělané a především kompetentní, a to 

pro malé i velké školy. Do blízkého budoucna je třeba zajistit možnosti zvyšování jejich kvalifikace a 

růst profesní i platový.  

Bez podpory a spolupráce se Středočeským krajem,  hlavním městem Prahou, ústředními státními 

orgány, jako je MŠMT ČR, ale také se všemi institucemi terciárního vzdělávání, bude tomuto území 

hrozit potenciální vzdělanostní exkluze. K nápravě dlouholetého nedostatku a reformě současného 

stavu nemůže vést a nepovede nic, než společné a svorné úsilí a partnerství.“ 

 

Nedostatečná kapacita školských zařízení a nedostatek pedagogů byly nejčastěji zmiňovanými 

problémy také v rozhovorech s řediteli škol, mateřských škol i představiteli neziskových organizací 

působících v oblasti vzdělávání. Tyto rozhovory prováděli na jaře 2016 členové týmu zpracovávajícího 

MAP pro ORP Černošice. Vedle toho byly zmíněny i další problémy základního a předškolního 

vzdělávání i problém základních uměleckých škol. Výběr je v následujícím přehledu. 

Tabulka č. 37: Problémové okruhy v ORP Černošice 

Problém Popis 

Kapacita školských 
zařízení 

Chybí plně organizované školy v Psárech, Jesenici, rozšíření kapacity škol je 
třeba v Jílovém u Prahy, Kamenném Přívozu, Hradišťku a Štěchovicích; ve 
městě Rudná, v obci Třebotov a Nučice, rozšíření kapacity prvostupňové 
školy na plně organizovanou devítiletou školu v Jinočanech, Chýni a 
Úhonicích (i pro Ptice), rozšíření kapacity prvostupňových škol min. o 1 třídu 
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v obci Ořech, Vysoký Újezd a Tachlovice, zcela nová škola pro první stupeň ve 
Zbuzanech, připravuje se dostavba ZŠ Horoměřice – pro druhý stupeň, zatím 
je pouze první, v horizontu 1-2 let nutná dostavba ZŠ Roztoky, bude se 
dostavovat ZŠ Tursko a vestavbou v MŠ vzniká ZŠ v Úněticích, do budoucna 
chybí nová „regionální“ plně organizovaná škola pro spádové obce v blízkosti 
D4. 

Potřeba navýšení kapacity mateřských škol v obcích a městech Březová-
Oleško, Zvole, Vrané nad Vltavou, Řitka, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Čisovice, 
Řevnice, Jíloviště, Černošice, Středokluky, Únětice, Roztoky (nejméně dvě 
MŠ), potřeba vybudování mateřských škol v obcích Měchenice, Kytín, 
Zahořany, Lety. 

Nedostatek 
pedagogů a 
asistentů 

Nedostatek pedagogů a asistentů se prohlubuje, chybí nabídka, Praha je 
silnou konkurencí. Kritický je nedostatek nyní zejména v MŠ a na prvních 
stupních základních škol, dále v některých předmětech druhého stupně 
(matematika, fyzika, jazyky). 

Učitelé nemají motivaci jít do „venkovských“ škol, obce nemohou nabídnout 
(až na výjimky) zlepšení příjmů ani byty. 

Potřebné je zavedení motivačních programů a programů na zvýšení mobility 
pedagogů a podpor bydlení. 

Logopedie Obecně je pedagogy zjišťována špatná slovní a jazyková připravenost dětí při 
nástupu do základní školy. 

Odborné učebny a 
polytechnické 
vzdělávání 

Chybí zejména v malotřídních školách, ale v podstatě všude, kde je kapacita 
vyčerpána a z odborných učeben se stávají kmenové třídy. V důsledku toho 
jsou problémy i v polytechnickém vzdělávání. 

Podnětné vnitřní a 
vnější prostředí 

Nejčastěji jsou pro úpravy zmiňovány zahrady u mateřských škol. Souvisí i 
s manuální a pohybovou zručností dětí, která je často žalostná. 

Kapacity družin a 
jídelen 

Družiny chybí v malotřídních i plně organizovaných školách, problémy jsou 
však i u větších škol, omezují se vedlejší aktivity (obědy pro důchodce), někdy 
kapacita jídelny limituje i kapacitu školy. 

ZUŠ Chybí ZUŠ pro obce v blízkosti D4, jediná ZUŠ Řevnice je zcela na hraně 
kapacity. V Mníšecké expozituře je registrováno více žáků jak v hlavní 
organizaci. Kapacita ZUŠ Černošice (s pobočkami ve Všenorech a Rudné) je na 
hranici svých možností, po navýšení kapacity by bylo možné rozšíření výuky. 
Na hraně kapacity je i ZUŠ v Roztokách a i po navýšení kapacity v ZUŠ 
Harmony v roce 2016 je stále převis poptávky v řádu desítek míst. 

Knihovny a 
nízkoprahová 
centra 

Nedostatečné kapacity nebo morálně zastaralé budovy a vybavení. 
Nízkoprahová centra zcela chybí a je otázkou, zda by nebylo možné propojit 
právě knihovny s NPC pro žáky zejména II. stupňů. 

Vzájemná 
spolupráce 

Mnozí ředitelé ZŠ a MŠ by si přáli posílit víceméně pravidelné schůzky 
„sousedů“ ke společnému řešení problémů. 

Zdroj: vlastní zjištění 

 

3.6.2. Vymezení prioritních oblastí rozvoje v řešeném území 

Jednoznačnou prioritou v základním a předškolním vzdělávání je budování nových kapacit a 

zlepšování jejich vybavení. Na tom se shodli ředitelé školských zařízení v dotazníku MŠMT i 

v rozhovorech, které s nimi vedli členové týmu tvořícího MAP. Naléhavou potřebu urychleného 
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zajištění dostatečných kapacit základních a mateřských škol v prstenci obcí a měst v sousedství Prahy 

potvrdily rovněž závěry konference Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek 

pedagogů, kterou uspořádal tým zpracovávající MAP pro ORP Černošice v dubnu 2016. 

S vytvářením nových kapacit v území ORP souvisí těsně potřeba mnoha kvalitních pedagogů. Již 

v současnosti je jich nedostatek a v některých oborech je situace už přímo kritická. Problém by se měl 

sice přesouvat z mateřských škol na první a posléze druhý stupeň základních škol, ale nová potřeba 

pro MŠ vznikne od roku 2020, po zavedení povinnosti začlenit do předškolního vzdělávání děti ve 

věku od 2 let. Také na tento problém upozornila výše míněná konference, na rozdíl od konkrétních 

závěrů a nabídce pomoci v otázce kapacit škol v tomto problému konkrétní řešení stále chybí. 

Velmi často zmíněným problémem v rozhovorech s řediteli základních i mateřských škol byl přechod 

dětí z mateřských škol na základní. Je to problém mimo jiné i ve vztahu k rodičovské veřejnosti a její 

ochotě přiznat problémy dětí (u jedné skupiny) a podílet se na výchově svých dětí. 

Výuka v klíčových kompetencích trpěla v posledních letech tím, že odborné učebny byly „obětovány“ 

na vytvoření prostoru pro další žáky jako třídy kmenové. Ke kvalitní výuce v klíčových kompetencích 

nestačí však jen kvalitní vybavení, ale také inspirativní a přitažlivé formy výuky. Sdílení dobrých 

příkladů a další vzdělávání pedagogických pracovníků může významně pomoci. 

Pod název společné vzdělávání je zahrnuta řada problémů týkajících se inkluze a neformálního 

vzdělávání. V území je mnoho příkladů zcela bezproblémových vztahů a začleňování dětí a žáků, ale 

existují i případy konfliktní. Právě tak je třeba efektivně využívat kapacity nepedagogických 

pracovníků, psychologů, asistentů a dalších expertů i podporovat vzájemnou spolupráci škol na 

úrovni ředitelů i vyučujících. 

 

3.6.3. SWOT-3 analýza prioritních oblastí rozvoje a povinných opatření v řešeném území 

Kapacita základních a mateřských škol  

Silné stránky 

- Relativně velký počet nových, 
moderních, dobře vybavených škol 

- Možnost evropských i českých dotací 

- Spolupráce obcí při řešení problému 
navzájem i s jiným aktéry v území (MAS) 

Slabé stránky 

- Deficit se prohlubuje, demografický 
vývoj bude ještě několik let nepříznivý 

- Vysoká spoluúčast v dotacích, nízký limit 
výdajů, velmi náročné zpracování žádosti 

- Není řešena spádovost škol, obce staví 
školy „pro cizí“ 

Příležitosti 

- Urychlená výstavba klíčových velkých 
základních škol v regionu 

- Rozšíření okruhu dotací, mimořádná 
pomoc ohroženému regionu 

- Alternativní nabídka škol (soukromé, 
dětské skupiny…) 

Hrozby 

- Pozdní start evropských dotací, problém 
se přesune mezitím z MŠ do ZŠ 

- S tlakem na druhý stupeň ZŠ poroste i 
tlak na specializované učebny a učitele 

- Zhoršení vztahů mezi sousedními obcemi 
v „boji o spádovost“ 

 

Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro základní, předškolní a neformální vzdělávání 

Silné stránky 

- Alternativní formy škol (školní skupiny, 
soukromé MŠ a ZŠ) 

Slabé stránky 

- Deficit pedagogických pracovníků se 
prohlubuje, demografický vývoj bude 
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- Okolí Prahy je dobře dopravně dostupné 
a poskytuje kvalitní zázemí 

- Kvalitní prostředí moderních škol 

- Umění improvizace 

ještě několik let nepříznivý 

- Nedostatek v MŠ, aktuálně v prvním 
stupni ZŠ 

- Konkurence Prahy s lepší nabídkou pro 
učitele 

Příležitosti 

- Zlepšení motivace pro nastupující 
pedagogy (finanční motivace, bydlení) 

- Sdílení zkušeností „jak získat učitele“ 
(osobní kontakt, inzerce…) 

- Svazkové školy – využití kapacit 
schopných pedagogů 

Hrozby 

- Mizivý zájem o určité obory mezi zájemci 
o učitelství 

- Odchody absolventů pedagogických škol 
mimo obor 

- Nevytvoření motivačních pobídek pro 
učitele 

 

Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ  

Silné stránky 

- Zapojení rodičů do práce MŠ v některých 
školách, příklady dobré praxe 

- Nabídka kurzů, vzdělávání pro pedagogy 
i pro veřejnost 

- Alternativní nabídka škol (soukromé, 
dětské skupiny…) 

Slabé stránky 

- Špatná jazyková vybavenost dětí v MŠ i 
na prvním stupni ZŠ 

- Nezájem části rodičovské veřejnosti o 
řešení problémů dětí 

- Neobratnost, nešikovnost dětí 

Příležitosti 

- Propagace a šíření příkladů dobré praxe 

- Využití dotací (OP VVV) na vzdělávání 
pedagogů 

- Dostatečná kapacita zařízení, skutečná 
možnost volby 

Hrozby 

- Podcenění problému, jednostranný tlak 
na dostatek kapacit 

- Nedostatek míst v MŠ 

- Nedostatek kvalifikovaných pedagogů 
v MŠ i v ZŠ 

 

Pestré a přitažlivé formy výchovy ke klíčovým kompetencím 

Silné stránky 

- Pestrá nabídka typů škol s různými ŠVP 

- Existují příklady dobré praxe, možnost 
sdílení dobrých příkladů 

- Kvalitní vybavení moderních, nově 
budovaných škol 

Slabé stránky 

- Jednostranný tlak na přeměnu 
odborných učeben na kmenové třídy 

- Nedostatek kvalifikovaných pedagogů, 
zejména v některých oborech (fyzika) 

- Nevyrovnaná vybavenost, špatná 
v menších školách 

Příležitosti 

- Využití a propagace příkladů dobré praxe 

- Využití dotace ke zkvalitnění vybavenosti 
učeben 

- Vzájemná spolupráce škol a obcí 

Hrozby 

- Nedostatek kapacit škol, které nemají 
prostor pro odborné učebny 

- Pokračující nezájem budoucích 
pedagogů o určité obory (matematika, 
fyzika) 

- Nezájem rodičovské veřejnosti 

 

Společné vzdělávání  

Silné stránky 

- Příklady dobré praxe zapojení různých 
skupin dětí 

Slabé stránky 

- Slabá nabídka poraden, jediné 
nízkoprahové centrum a jediné SVČ 
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- Aktivní přístup části veřejnosti, zájem  

- Pestrá nabídka neziskových organizací, 
hlavně pro předškolní děti a první stupeň 

- Omezená kapacita psychologů a 
asistentů 

- Slabá nabídka mimoškolní činnosti pro 
žáky druhého stupně ZŠ 

Příležitosti 

- Využití dotací k posílení počtu 
psychologů, poradců aj. pracovníků 

- Nabídka pro talentované žáky 

- Sdílení dobrých zkušeností, příkladů 
dobré praxe 

Hrozby 

- Nezájem rodičovské veřejnosti x 
nepřiměřená očekávání 

- Další zhoršování dostupnosti PPP 

- Odliv talentovaných dětí a žáků do 
pražských škol 

Zdroj: vlastní zjištění 

 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Silné stránky 

- Relativně velký počet nových, 
moderních, dobře vybavených MŠ 

- Ochota MŠ spolupracovat, sdílet 
zkušenosti 

- Příklady dobré praxe, inovativní a tvůrčí 
přístup některých MŠ 

Slabé stránky 

- Vysoká spoluúčast v dotacích, nízký limit 
výdajů, velmi náročné zpracování žádosti 

- Nedostatek kvalitních učitelek, 
v menších MŠ nezastupitelnost 

- Často špatné zázemí, umístění MŠ (v 
centrech měst nebo obcí) 

Příležitosti 

- Možnost evropských i českých dotací 

- Rozšíření okruhu dotací, mimořádná 
pomoc ohroženému regionu 

- Alternativní nabídka mateřských škol 
(soukromé, dětské skupiny…) 

Hrozby 

- Nutnost brát dvouleté děti do 
mateřských škol od roku 2020 

- Velmi nevyrovnaný přístup rodičovské 
veřejnosti 

Zdroj: vlastní zjištění 

 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

Silné stránky 

- Solidní zázemí ve většině škol 

- Ochota prověřovat alternativní formy 
výuky 

- Spolupráce s jinými organizacemi 
(knihovny apod.) 

Slabé stránky 

- Prohlubující se nedostatek 
kvalifikovaných matematiků a fyziků 

- Odliv kvalitních pedagogů (AJ) do jiných 
profesí 

- Matematika je veřejností chápána jako 
hrozba 

Příležitosti 

- Alternativní formy výuky, sdílení 
zkušeností 

- Zájem rodičovské veřejnosti o kvalitu 
výuky  

- Využití dotací ke kvalitnímu technickému 
vybavení 

Hrozby 

- Další odliv pedagogů (M, F, AJ) do jiných 
oborů 

- Nepřiměřený přístup rodičovské 
veřejnosti (vysoké nároky x nezájem) 

Zdroj: vlastní zjištění 
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Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Silné stránky 

- Inkluze v naprosté většině škol 
přirozeným způsobem funguje 

- Široká, hluboká a vysoká (3D) nabídka 
vzdělávání, školení, seminářů 

- Spolupráce obcí při řešení problému 
navzájem i s jiným aktéry v území (MAS) 

Slabé stránky 

- Značné vytížení a „opotřebovanost“ 
pedagogů, kteří práci provádějí poctivě 

- Nepochopení cílů inkluze, špatný výklad 
a dogmatický přístup 

- Limitovaná kapacita poraden a dalších 
podpůrných zařízení 

Příležitosti 

- Sdílení zkušeností mezi školami a 
příkladů dobré praxe 

- Zájem veřejnosti o řešení problémů 

- Možnost získat prostředky z evropských i 
českých dotací 

Hrozby 

- Konfliktní přístup ze strany některých 
rodičů, zneužívání inkluzivního přístupu 

- Nepřiměřené snižování požadované 
úrovně znalostí 

Zdroj: vlastní zjištění 
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4. Strategická část – strategický rámec priorit do roku 2023 

 

4.1. Vize 2023 

 „Na území ORP Černošice je zajištěn rovný přístup ke vzdělání každého dítěte a žáka. Dětem a 

žákům je garantováno právo vzdělávat se alespoň v základním standardu, dostupné vzdálenosti a 

ideálně též v komunitě obce, na kterou budou navázány další, i mimoškolní aktivity. Jen takové 

prostředí napomůže dalšímu růstu a vývoji občansky zdravé, vzdělané, konkurenceschopné a 

prorodinné generace našich nástupců.  

Proto všechny subjekty působící v oblasti základního a předškolního vzdělávání v obcích ORP 

Černošice samy i ve spolupráci s ostatními subjekty zajistí dostatek míst v moderně vybavených a 

k dětem, žákům, učitelům i veřejnosti přátelských školách a školských zařízeních, poskytujících 

kvalitní vzdělávání.“ 

 

4.2. Popis zapojení aktérů 

Vzhledem k nekompaktní geografické podobě území ORP vzniká také strategie MAP atypicky. Území 

bylo rozčleněno na čtyři oblasti (Roztocko-Hostivicko, Jihozápad, Dolnobřežansko-Jílovsko, Mníšecko) 

a v každé z těchto oblastí jsou vytvářeny podklady pro strategii odrážející místní specifika. Po 

dokončení každého zásadního kroku jsou výsledky sumarizovány realizačním týmem pro celé území 

ORP. 

 

Na konferenci Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů, která se 

konala z podnětu MAS působících v území ORP Černošice 12. dubna 2016, byly za účasti 

kompetentních pracovníků Středočeského kraje, MŠMT a dalších institucí řešeny nejpalčivější 

problémy v území (kapacita škol, školek + nedostatek pedagogů). 

 

4.2.1. Region Dolnobřežanko – Jílovsko  

Zapojení aktérů – v průběhu 9/2015 - 4/2016 osobní individuální návštěvy a rozhovory se všemi 

řediteli základních a mateřských škol v území, na základě rozhovorů identifikovány klíčové problémy 

v území z pohledu hlavního hráče v území (škol + školek), dále probíhala setkání a informování 

ředitelů v rámci pravidelných schůzek na úrovni ředitelů škol a školek (měsíční báze, neformální 

setkávání, organizují sami ředitelé ZŠ a MŠ). K MAP se jednalo na schůzkách: ZŠ - 6/2015 Kostelec u 

Křížku; 1/2016 Ohrobec; 3/2016 Dolní Břežany; MŠ – 6/2016 Jesenice. Dále proběhlo setkání se 

zástupci krajské sítě Mateřských center (2/2016) v Dolních Břežanech. Individuální rozhovory 

s vybranými MC proběhly v 2/2016. 

V rámci organizovaných tematických vzdělávacích setkání bylo realizováno dotazníkové šetření mezi 

účastníky seminářů (semináře k inkluzivnímu vzdělávání). V průběhu května a června 2016 byly 

provedeny hloubkové rozhovory s vybranými řediteli ZŠ, MŠ a ZUŠ. 

Na základě výstupů z rozhovorů a na základě výstupů z dotazníkového šetření MŠMT i individuálních 

dotazníků pro účastníky semináře, byly identifikovány tyto problémové oblasti v regionu:. 

 

 Kapacity  
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(chybějící plně organizované školy v Psárech, Jesenici, rozšíření kapacity škol v Jílovém u 

Prahy, Kamenném Přívozu, Hradišťku a Štěchovicích; potřeba navýšení kapacity mateřských 

škol: Březová-Oleško, Zvole, Vrané nad Vltavou, navýšení kapacit se povedlo v průběhu 

přípravy projektu v ZŠ Dolní Břežany, ZŠ Zvole, MŠ Okrouhlo) 

 Pedagogové + asistenti  

nedostatek, špatně se shání, nízká motivace 

 Byty pro učitele 

 Logopedie  

děti špatně mluví 

 Podnětné venkovní a vnitřní prostředí 

zejména zahrady MŠ 

 Odborné učebny 

            nepodnětné prostředí ve školách z důvodu chybějících odborných učeben 

 Polytechnika 

      podpora – návaznost na odborné učebny 

 
Rozhovory region Dolnobřežansko-Jílovsko (květen- červen 2016) 

 MŠ Vestec  

 MŠ Libeň  

 ZŠ a MŠ Zlatníky - Hodkovice  

 ZŠ a MŠ Dolní Břežany  

 MC Břežánek, z.ú. 
 

 

4.2.2. Region Jihozápad 

Zapojení aktérů – dne 2. 6. 2015 proběhlo přípravné setkání zástupců MAS a zástupce zřizovatele - 

města Rudná a ředitele největší školy v regionu - ZŠ Rudná, první schůzka realizátorů projektu se 

zřizovateli a zástupci základních a mateřských škol proběhla dne 18. 6. 2015 v obci Nučice, kde byli 

všichni zúčastnění seznámeni s MAP, zároveň byly identifikovány klíčové problémy v území z pohledu 

aktérů. 

V průběhu 9/2015 - 6/2016 proběhly osobní individuální návštěvy a rozhovory s řediteli základních a 

mateřských škol v území, na základě rozhovorů byly následně rozebírány největší přednosti, 

nedostatky a problémy v území.  

Od června 2015 probíhají pravidelná měsíční setkání a informování zřizovatelů v rámci zasedání obcí 

DSO Jihozápad a DSO Český kras – Pláně. Nejnovější informace k MAP byly podávány na všech 

setkáních, vždy probíhala diskuze o všech probíraných tématech: 

Region Jihozápad – 12. 6. 2015 Tachlovice, 11. 9. 2015 Nučice, 9. 10. 2016 Chýnice, 6. 11. 2016 

Choteč, 11. 12. 2015 Rudná, 8. 1. 2016 Ptice, 12. 2. 2016 Loděnice, 11. 3. 2016 Tachlovice, 8. 4. 2016 

Zbuzany, 10. 6. 2016 Ořech.  

Region Český Kras – Pláně – 23. 6. 2015 Třebotov, 22. 9. 2015 Bubovice, 20. 10. 2015 Mořinka, 24. 11. 

2015 Chýnice, 15. 12. 2015 Kosoř, 19. 1. 2016 Mořina, 16. 2. 2016 Roblín, 22. 3. 2016. Vysoký Újezd, 

19. 4. 2016 Lužce, 24. 5. 2016 Mezouň. Průběžně také probíhala jednání se zástupci NNO a rodičů.  

V rámci organizovaných tematických vzdělávacích setkání bylo realizováno dotazníkové šetření mezi 

účastníky seminářů (seminář k zvyšování kvality předškolního vzdělávání 03/2016 a seminář 

Logopedické prevence, grafomotoriky k usnadnění přechodu dětí z MŠ a ZŠ 04/2016). 
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Na základě výstupů z rozhovorů a na základě výstupů z dotazníkového šetření MŠMT i individuálních 

dotazníků pro účastníky semináře, byly identifikovány tyto problémové oblasti v regionu: 

 Kapacity: 

 naprosto nedostatečné kapacity plně organizovaných základních škol ve městě Rudná, v obci 

Třebotov a Nučice, rozšíření kapacity prvostupňové školy na plně organizovanou devítiletou 

školu v Jinočanech, Chýni a Úhonicích (i pro Ptice), rozšíření kapacity prvostupňových škol 

min. o 1 třídu v obci Ořech, Vysoký Újezd a Tachlovice, zcela nová škola pro první stupeň ve 

Zbuzanech; potřeba navýšení kapacity MŠ – Kosoř, Vysoký Újezd, Chýně, Červený Újezd, 

Drahelčice). Navýšení kapacit ZŠ se v současné době realizuje v obcích Nučice a Chýně) 

 Odborné učebny 

Chybějící prostory speciálních učeben  

 Tělocvičny a venkovní hřiště 

 Pedagogové + asistenti  

nedostatek, špatně se shání, nízká motivace 

 Logopedie 

 Podnětné venkovní a vnitřní prostředí 

     zejména zahrady MŠ 

 
Rozhovory region Jihozápad (květen- červen 2016) 

 MŠ Jinočany,  

 MŠ Ořech,  

 ZŠ Rudná,  

 ZŠ a MŠ Nučice,  

 Jinok, z. s. 
 

4.2.3. Region Roztocko-Hostivicko 

Na severu území ORP Černošice jsou vzájemné kontakty ředitelů základních a mateřských škol velmi 

skromné (vzájemná výpomoc při řešení např. právních problémů, znají se dobře, někdy jen sousedi, 

mnozí by častější kontakty uvítali). Kontakty v přípravném období tvorby MAP proto omezovaly na 

elektronickou komunikaci (základní informace o programu, informace o připravovaných investicích, 

dotačních možnostech apod.). 

Diskuse o dalším vývoji škol probíhaly při zpracování strategických plánů (Roztoky 2015, Libčice nad 

Vltavou, Velké Přílepy, Horoměřice 2016). 

Proběhla také setkání se zástupci neziskového sektoru, který se podílí na práci s dětmi a mládeží. 

 

Rozhovory s představiteli škol a neziskových organizací (květen 2016): 

 ZŠ Velké Přílepy 

 MŠ Únětice 

 ZŠ/MŠ Středokluky 

 ZŠ Tursko 

 Roztoč, z. s. 
 

Na základě výstupů z rozhovorů a na základě výstupů z dotazníkového šetření MŠMT i individuálních 

dotazníků pro účastníky semináře, byly identifikovány tyto problémové oblasti v regionu. 

 

 Kapacity:  
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(dostavuje se ZŠ Velké Přílepy, připravuje se dostavba ZŠ Horoměřice – pro druhý stupeň, 

zatím je pouze první, chybí kapacity MŠ v Roztokách (dvě MŠ se budou stavět v roce 2016), 

v horizontu 1-2 let nutná dostavba ZŠ Roztoky, bude se dostavovat ZŠ Tursko, dostavuje se 

MŠ Únětice – půdní vestavba pro první stupeň ZŠ, dostavba MŠ Středokluky aj.) 

 Pedagogové + asistenti: 

(nedostatek, špatně se shání, nízká motivace, konkurence soukromého sektoru (jazyky), 

problémy hlavně na prvním stupni ZŠ a v MŠ, dále v některých předmětech 2. stupně, např. 

matematika, fyzika, jazyky) 

 Logopedie: 

Špatná slovní a jazyková připravenost dětí při nástupu do základní školy 

 Nešikovnost: 

      (manuální, pohybová) dětí v mateřských školách, potřeba podnětného prostředí 

 Omezené vzájemné kontakty ředitelů základních škol a mateřských škol 

 

4.2.4. Region Mníšecko-Černošicko 

Zapojení aktérů – v průběhu 9/2015 - 5/2016. Individuální konzultace a rozhovory s většinou ředitelů 

či pedagogů základních a mateřských škol. Na základě rozhovorů popsány problematické oblasti a 

z nich vyplývající základní priority potřeb a to nejen z pohledu MŠ a ZŠ, ale i ZUŠ a občanských 

iniciativ (spolků). 

V průběhu 5–6/2016 se prováděly hloubkové rozhovory s vybranými řediteli ZŠ, MŠ, ZUŠ a klíčovými 

neziskovými organizacemi v území. 

Na základě přijatých informací byly identifikovány tyto problémové oblasti v regionu. 

 

• Kapacity: 

do budoucna chybí nová „regionální“ plně organizovaná škola pro spádové obce v blízkosti 

D4;  

zvýšení kapacity stávajících základních škol a to současně s potřebami pro výuku, jako 

sportoviště, tělocvičny, atd. 

potřeba navýšení kapacit mateřských škol Řitka, Líšnice, Mníšek pod Brdy, Čisovice, Řevnice, 

Jíloviště, Černošice; 

potřeba vybudování mateřských škol Měchenice, Kytín, Zahořany, Lety 

• Odborné učebny: 

primárně chybí zejména v malotřídních školách, které jsou zcela naplněny u malotřídních 

škol, např. Líšnice, zcela chybí tělocvična a sportoviště odborné učebny  

• Školní jídelny: 

primárně chybí kapacity zejména v malotřídních školách, které jsou zcela naplněny, u velkých 

škol je kapacita na hraně a její nedostatek je nebo může být příčinou nemožnosti zvýšení 

kapacity školy 

• Družiny: 

chybí v malotřídních i plně organizovaných školách  

• Umělecké školy: 

chybí ZUŠ pro obce v blízkosti D4. Jediná ZUŠ Řevnice je zcela na hraně kapacity. V Mníšecké 

expozituře je registrováno více jak v hlavní organizaci. Kapacita ZUŠ Černošice  (s pobočkami 

ve Všenorech a Rudné) na hranici svých možností, po navýšení kapacity by bylo možné 

rozšíření výuky 
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• Pedagogové + asistenti (nedostatek, špatně se shání, nízká motivace) + byty pro učitele 

nedostatek zejména pro I. Stupeň, zavedení motivačních programů a programů na zvýšení 

mobility pedagogů a podpor bydlení 

• Knihovny a nízkoprahová centra 

nedostatečné kapacity nebo morálně zastaralé budovy a vybavení. Nízkoprahová centra zcela 

chybí a je otázkou, zda by nebylo možné propojit právě knihovny s NPC pro žáky zejména II. 

stupňů. 

 

 

4.3. Popis priorit a cílů 

4.3.1. Priority 

Priority 

1. Kapacita základních a mateřských škol 

2. Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro základní, předškolní a neformální 

vzdělávání 

3. Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ  

4. Pestré a přitažlivé formy výchovy ke klíčovým kompetencím 

5. Společné vzdělávání 

Cíle  
a jejich popis 

Priorita 1: Kapacita základních a mateřských škol 

Cíl 1A. Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro předškolní vzdělávání 
 Popis cíle:  

Cílem je zajistit (novou výstavbou, rekonstrukcemi i alternativními formami 
předškolního vzdělávání) dostatečný počet míst pro předškolní výchovu dětí. 
Změny je naléhavě nutno dosáhnout v krátkém čase, investice je třeba koncipovat 
flexibilně pro případné jiné využití. 

 

Cíl 1B. Zajistit dostatečnou kapacitu základních škol 

Popis cíle: 

Cílem je zajistit (novou výstavbou, rekonstrukcemi) dostatečný počet míst pro 
žáky v ZŠ. Současně je nutné řešit problém spádovosti. Změny je naléhavě nutno 
dosáhnout v krátkém čase, investice je třeba koncipovat flexibilně pro případné 
jiné využití. 

 

Cíl 1C. Zajistit dostatečnou kvalitu a kapacitu doprovodné infrastruktury v ZŠ a 
MŠ, neformálního a zájmového vzdělávání 

Popis cíle: 

Cílem je zajistit ostatní doprovodnou infrastrukturu pro ZŠ a MŠ, jako jsou jídelny, 
tělocvičny, hřiště a sportoviště, školní a školkové zahrady, školní družiny a kluby,  
v kapacitě odpovídající potřebám škol/-ek a regionu, a také zajištění odpovídající 
kapacity pro neformální a zájmové vzdělávání (např. ZUŠ, čtenářské kluby, 
knihovny, dětské „vědecké“ kroužky, nízkoprahové kluby, zázemí pro aktivity pro 
teenagery atd.). 

 

Priorita 2: Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro základní, předškolní a 
neformální vzdělávání 

Cíl 2A. Zajistit potřebný počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků pro 
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mateřské a základní školy a DVPP 

Popis cíle: 

Cílem je ve spolupráci školských zařízení a samospráv v regionu posílit atraktivitu 
práce v základních a mateřských školách, získat nové kvalifikované učitele a hledat 
vhodné formy jejich další podpory.(např. formou finančního příspěvku na 
dopravu, nabídky bytů, stipendijní program apod.) Kritický stav je v současnosti 
v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ, následovat však bude deficit 
v určitých kompetencích na druhém stupni. Cílem je také zvyšovat jejich profesní 
dovednosti a zajistit jejich další průběžné vzdělávání (mentoring, koučing) 

 

Cíl 2B. Podporovat pracovníky s dětmi a žáky v oblasti neformálního a 
zájmového vzdělávání 

Popis cíle:  

Cílem je ve spolupráci s organizacemi neformálního a zájmového vzdělávání, 
samosprávami a státní správou posílit možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování 
kompetencí a dovedností těchto pracovníků. 

 

Priorita 3: Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ 

Cíl 3A. Zlepšit jazykovou a logopedickou vybavenost dětí, usnadnit přechod z MŠ 
na ZŠ 

Popis cíle: 

Cílem je podpora logopedie a grafomotoriky, zdůraznění odpovědnosti a 

spolupráce rodičů na zvýšení slovní zásoby, jazykové vybavenosti a komunikačních 

schopnostech dětí při nástupu do mateřských a základních škol. Nezbytná je 

spolupráce mezi MŠ a ZŠ a spolupráce MŠ X rodič X odborník. 

 

Priorita 4: Pestré a přitažlivé formy osvojení klíčových kompetencí 

Cíl 4A. Využívat přitažlivé formy osvojení klíčových kompetencí   

Popis cíle: 

Cílem je zavádět v mateřských a základních školách pro děti a žáky přitažlivé a 
nenásilné formy výchovy ke klíčovým kompetencím, jako jsou např. čtenářské a 
matematické gramotnosti, cizí jazyk, přírodní vědy. Pro podporu klíčových 
kompetencí jsou nezbytnou součástí odborné učebny, využívání příkladů dobré 
praxe a spolupráce škol s rodiči i škol navzájem. 

 

Cíl 4B. Využívat přitažlivé formy výchovy k polytechnické zdatnosti dětí a žáků 

Popis cíle: 

Cílem je vrátit do škol hravost, vlastní tvořivost a kouzlo poznávání a vytváření 
něčeho nového. Zároveň je třeba zlepšovat manuální zručnost i fyzickou zdatnost 
dětí a žáků. Opět je vhodné využívat příklady dobré praxe, sdílet zkušenosti 
z jednotlivých škol a spolupracovat s rodiči i širší veřejností, muzei a jinými 
institucemi, zajistit odpovídající prostory (odborné učebny). 

 

Priorita 5: Společné vzdělávání 

Cíl 5A. Zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami a dětí a žáků s nadáním 

Popis cíle: 
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Cílem je zajistit existující systémy podpory pro děti a žáky se SVP a nadané děti a 
žáky, zlepšit využívání specifických učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek 
pedagogickými pracovníky, zlepšit dostupnost a spolupráci s PPP a s rodinami, 
vytvářet podmínky pro realizaci inkluzivních principů vzdělávání (odborná, 
finanční, materiálová podpora, DVPP, vzájemné učení, sdílení, atd.) 

 

 

4.3.2. Cíle a indikátory 

 

Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) postupů MAP  

se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) 

Povinná opatření 

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

Téma 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

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

Volitelná opatření 

Téma 4. Kariérové poradenství v základních školách 

Téma 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání („STEM“, včetně EVVO) 

Téma 6. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

Téma 7. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro používání cizího jazyka 

Téma 8. Rozvoj dalších kompetencí (kulturního povědomí a vyjádření, podnikavost, iniciativita, 

kreativita) 

Téma 9. Investice do rozvoje kapacit škol a školek, ZUŠ a dalšího neformálního vzdělávání 

 

 Cíl 1A Cíl 1B Cíl 1C Cíl 2A Cíl 2B Cíl 3A Cíl 4A Cíl 4B Cíl 5A 

Téma 1 XXX  XX XXX XX XXX XX X XXX 

Téma 2  XX XX XX X XXX XXX  XX 

Téma 3  XX X XX XX XX XX X XXX 

Téma 4  X  XX    X X 

Téma 5   XX XXX    XXX XX 

Téma 6   XX XX XX  XXX XX  

Téma 7   XX XXX XX  XX  XX 

Téma 8   XX  XX X XX  XX 

Téma 9 XXX XXX XXX       

 

Cíl Indikátory 

1A Počet nově vytvořených míst v předškolním vzdělávání 

1B Počet nově vytvořených míst v základních školách 

1C Počet dobudovaných doprovodných kapacit v jednotlivých kategoriích  

2A 

Počet nově přijatých pedagogů MŠ a ZŠ  

Počet poptávaných pedagogů/míst ve školním roce 

Podíl nekvalifikovaných (k celkovému počtu) 

Počet seminářů a počet proškolených v klíčových dovednostech 
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Počet podpořených učitelů (celkově) 

počet podpořených učitelů (na základě pobídek) 

2B Počet setkání / seminářů a počet proškolených pracovníků 

3A Podíl dětí využívajících odbornou logopedickou péči 

4A 

Počet seminářů 

Počet setkání ředitelů škol / pedagogů 

Počet vybudovaných odborných učeben 

4B 

Počet seminářů 

Počet setkání ředitelů škol / pedagogů 

Počet vybudovaných odborných učeben 

5A 
Počet nových/ zlepšených systémů podpory pro děti a žáky se SVP a nadané 

Dostupnost PPP (průměrná čekací doba) 

 

 

4.3.3. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV 

Cíl Záměry 

1A Zajistit dostatečnou 
kapacitu zařízení pro 
předškolní vzdělávání 

Výstavba nových kapacit předškolního vzdělávání tam, kde je výrazný 
deficit míst 
Rekonstrukce vhodných prostor pro nové kapacity předškolních 
zařízení 
Vytváření příjemného a tvůrčího vnitřního a venkovního prostředí 
mateřských škol. Podpora alternativních forem předškolního 
vzdělávání (dětské skupiny, lesní školky aj.) 

1B Zajistit dostatečnou 
kapacitu základních škol 

 Výstavba nových kapacit základních školí tam, kde je výrazný deficit 
míst 
Rekonstrukce vhodných prostor pro nové kapacity základních škol 

1C Vytváření 
příjemného a tvůrčího 
vnitřního a venkovního 
prostředí základních 
škol 

Doplnit základní vybavení a zázemí ZŠ (tělocvičny, jídelny, družiny, 
kluby, zahrady, dílny, hřiště, sportoviště, apod.) 

Vytvářet odborné učebny 

Zajistit dostatečné kapacity a odpovídající vybavení pro neformální a 
zájmové vzdělávání ve vazbě na demografický vývoj daného území 
(obce, regionu) 

2A Zajistit potřebný 
počet pedagogických 
pracovníků pro 
mateřské a základní 
školy (nejen učitele, ale 
též školní psychology, 
speciální pedagogy, 
vychovatele atd.) 

Podpora výstavby stabilizačních bytů 

Kompenzace nákladů na dopravu  

Účinná propagace dobré práce škol a mateřských škol 

Účelné využívání existujících personálních kapacit (svazkové školy , 
sdílené pozice apod.) 

Vzájemná informovanost škol o personálních potřebách 

Zlepšit možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování kompetencí a 
dovedností pedagogů 

2B Podporovat 
pracovníky s dětmi a 
žáky v oblasti 
neformálního a 
zájmového vzdělávání 

Zlepšit možnosti dalšího vzdělávání a zvyšování kompetencí a 
dovedností těchto pracovníků 

3A Usnadnit přechod Zlepšit jazykovou a logopedickou vybavenost dětí a jejich celkovou 
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dětí z MŠ na ZŠ.  

 

připravenost na vstup do ZŠ 

Společná organizace kvalitních seminářů a jejich účinná propagace. 

Předávání dobrých zkušeností mezi školskými zařízeními. 

Podpora projektů zapojujících rodiče do práce mateřských škol (živé 
čtení apod.) 

4A Využívat přitažlivé 
formy osvojení 
klíčových kompetencí 
(čtenářská, mat., cizí 
jazyky, přírodní vědy, 
digitální dovednosti 
atd.) 

Předávání dobrých zkušeností mezi školskými zařízeními 

Propagace alternativních metod výuky matematiky a dalších předmětů 

Podpora projektů zapojujících rodiny do práce mateřských a 
základních škol 

Podpora budování odborných učeben a podnětného prostředí 

Podpora vzniku lokálních vzdělávacích programů a spolupráce 
s dalšími subjekty v oblasti vzdělávání 

4B Využívat přitažlivé 
formy výchovy 
k polytechnické 
zdatnosti dětí. 

 

Podpora projektů, při nichž získávají děti znalosti v přírodě, 
přirozeným způsobem. 

Spolupráce s neziskovými organizacemi působícími v oblasti PT 
vzdělávání. 

Podpora projektů zapojujících rodiny do práce mateřských a 
základních škol. 

Podpora budování odborných učeben a podnětného prostředí 

5A Zajistit vhodné 
podmínky pro 
vzdělávání dětí a žáků 
se specifickými 
vzdělávacími potřebami 
a dětí a žáků s nadáním 

Vzájemná výpomoc a spolupráce škol při využívání techniky, 
podpůrných opatření, kompenzačních pomůcek apod. 

Bezbariérový přístup 

Dostupnost PPP  

DVPP; sdílení psychologů a speciálních pedagogů, logopedů na malých 
školách 

Snížení počtu dětí ve třídách 

Podpora rozvoje talentu každého dítěte 
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5. Akční plán na období 2018-2019 

Řídící výbor MAP pro ORP Černošice na svém jednání 1. 3. 2017 schválil, že akční plán bude 

sestavován na dvouleté období 2018-2019. Řídící výbor na tomto jednání dále schválil rozpracování 

všech priorit uvedených ve strategickém rámci do akčního plánu pro roky 2018-2019.  

Priority a cíle strategického rámce MAP 

Priorita 1: Kapacita základních a mateřských škol 

Cíl 1A Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro předškolní vzdělávání 

Cíl 1B Zajistit dostatečnou kapacitu základních škol 

Cíl 1C Zajistit dostatečnou kvalitu a kapacitu doprovodné infrastruktury v ZŠ a MŠ 

Priorita 2: Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro základní, předškolní a neformální vzdělávání 

Cíl 2A Zajistit potřebný počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků pro mateřské a 
základní školy a DVPP 

Cíl 2B Podporovat pracovníky s dětmi a žáky v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 

Priorita 3: Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ 

Cíl 3A Zlepšit jazykovou a logopedickou vybavenost dětí, usnadnit přechod z MŠ na ZŠ 

Priorita 4: Pestré a přitažlivé formy osvojení klíčových kompetencí 

Cíl 4A Využívat přitažlivé formy osvojení klíčových kompetencí 

Cíl 4B Využívat přitažlivé formy výchovy k polytechnické zdatnosti dětí a žáků 

Priorita 5: Společné vzdělávání 

Cíl 5A Zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami a dětí a žáků s nadáním 

 

Povinná opatření a zvolená další volitelná opatření MAP 

1. Předškolní vzdělávání: kvalita-dostupnost-inkluze 

2. Čtenářská a matematická gramotnost na ZŠ 

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 

4. Kariérové poradenství v základních školách 

5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání („STEM“, včetně EVVO) 

6. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

7. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro používání cizího jazyka 

8. Rozvoj dalších kompetencí (kulturního povědomí a vyjádření, podnikavost, iniciativita, kreativita) 

9. Investice do rozvoje kapacit škol a školek, ZUŠ a dalšího neformálního vzdělávání 

 



 

86 

Opatření a aktivity naplňující cíle a priority ze SR 

Opatření jsou definované jako dlouhodobé aktivity, vedoucí k naplnění dlouhodobých cílů. 

Priorita 1 Kapacita základních a mateřských škol 

Cíl 1A Zajistit dostatečnou kapacitu zařízení pro předškolní 

vzdělávání 

Opatření 1A-1 Vytváření podmínek pro zajištění dostatečné kapacity 

mateřských škol v území 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy v 

území) 

Demograficky nepříznivá situace v regionu, velký 

počet dětí a nedostatečná síť škol. 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílení schopnosti území přijímat 

děti do spádových mateřských škol od 3 resp. 2 let 

věku.  

Popis plánovaných aktivit 

Aktivity jednotlivých škol Investiční aktivity na rozšíření kapacit u dotčených 

MŠ; viz příloha  SIP102017 

Aktivity spolupráce Monitoring investic 

Zrušte povinnost - Zrušení povinnosti přijímat 2leté 

děti do MŠ 

Monitoring podpory investic 

Monitoring úspešnosti 

Infrastruktura Investiční aktivity obcí a MŠ na rozšíření kapacity, viz 

přehled schválených investic – příloha SIP102017 

(RH2; RH8; RH9; RH10; RH11; RH15; RH16; RH28; 

RH31; JZ2a; JZ4; JZ8; JZ15; JZ18JZ19a; JZ20; JZ23; 

JZ24; MČ16; MČ21; MČ22; MČ23; MČ28a; MČ47; DJ5; 

DJ6; DJ7; DJ12; DJ13; DJ43a; DJ70a;DJ84;  DJ90; DJ88; 

DJ105; DJ118) 

Cíl 1B Zajistit dostatečnou kapacitu základních škol 

Opatření 1B-1 Vytváření podmínek pro zajištění dostatečné kapacity 

základních škol v území 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy  v 

území) 

Demograficky nepříznivá situace v regionu, velký 

počet žáků a nedostatečná síť/ kapacita škol. 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílení schopnosti území přijímat 

žáky do spádových základních škol. 

Popis plánovaných aktivit 

Aktivity jednotlivých škol Investiční aktivity na rozšíření kapacit u dotčených ZŠ; 

viz příloha - SIP102017 

Aktivity spolupráce Monitoring investic 

Monitoring podpory investic 

Splňte sliby! – podpora přípravy na výstavbu velkých 

páteřních škol v území 
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Monitoring úspešnosti 

Infrastruktura Investiční aktivity obcí a ZŠ na rozšíření kapacity, -  viz 

přehled schválených investic – příloha SIP102017 

(RH1; RH12; RH13; RH14; RH25; RH26; RH29; RH32; 

JZ3; JZ5; JZ7; JZ11; JZ13; JZ14; JZ16; JZ17; JZ18; JZ19; 

JZ21; MČ4-9; MČ11; MČ13; MČ15b; MČ20; MČ23; 

MČ24; MČ30-31;MČ32; MČ35; MČ36; DJ1; DJ2; DJ14; 

DJ21; DJ62;  DJ91; DJ106-107) 

Cíl 1C Zajistit dostatečnou kvalitu a kapacitu doprovodné 

infrastruktury v ZŠ a MŠ 

Opatření 1C-1 Vytváření podmínek pro zajištění dostatečné kvality a 

kapacity doprovodné infrastruktury v ZŠ, MŠ, kapacity 

v ZUŠ a odpovídající kapacity pro neformální a 

zájmové vzdělávání. 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy  v 

území) 

Demograficky nepříznivá situace v regionu, velký 

počet žáků, nedostatečná infrastruktura. 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílit schopnost území zajistit 

dostatečné kapacity základních uměleckých škol, 

zajistit doprovodnou infrastrukturu škol v území – 

jako jsou jídelny, družiny a kluby, tělocvičny a 

sportoviště, školní zahrady a zajistit odpovídající 

kapacity pro neformální a zájmové vzdělávání – 

knihovny, prostory a zázemí pro kroužky, DDM, 

nízkoprahové kluby, zázemí pro aktivity teens,atd. 

Popis plánovaných aktivit 

Aktivity jednotlivých škol Investiční aktivity na rozšíření doprovodných kapacit 

u dotčených ZŠ; kapacity ZUŠ ,viz příloha SIP102017 

Aktivity spolupráce Monitoring investic 

Monitoring podpory investic 

Monitoring úspešnosti 

Kapacity ZUŠ 

Dostupné volnočasové a mimoškolní aktivity pro děti 

a žáky 

Infrastruktura Investiční aktivity na rozšíření doprovodných kapacit 

u dotčených ZŠ/MŠ (jídelny, tělocvičny, odborné 

učebny, školní zahrady, tělocvičny a sportoviště); 

kapacity ZUŠ a kapacity dalších poskytovatelů 

neformálního a volnočasového vzdělávání -  viz 

přehled schválených investic – příloha SIP102017 

(RH1b; RH2b; RH3; RH4; RH5; RH6; RH12a; RH14; 

RH17; RH18; RH23; RH24; RH25; RH26; RH27; RH29; 

RH30; RH33; JZ6; JZ9; JZ10a; JZ12; JZ16abc; JZ25; 

MČ1-12; MČ14; MČ15; MČ17; MČ18; MČ19a; MČ25; 

MČ26; MČ27; MČ28; MČ29; MČ30-31b; MČ32; MČ33; 

MČ34; MČ37-48; DJ3; DJ8-11;DJ15abc;DJ17-19;DJ22-
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29; DJ31; DJ31c; DJ32-43; DJ44; DJ63-70;DJ72-87; 

DJ89-90; DJ92-104; DJ108-117 

 

Priorita 2 Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro 

základní, předškolní a neformální vzdělávání 

Cíl 2A Zajistit potřebný počet kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků pro mateřské a základní školy a DVPP 

Opatření 2A-1 Vytváření podmínek pro zajištění dostatečného počtu 

kvalifikovaných pedagogických pracovníků pro MŠ a 

ZŠ včetně zajištění jejich dalšího odborného 

vzdělávání a rozvoje. 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy v 

území) 

Demograficky nepříznivá situace v regionu, velký 

počet žáků, nízký zájem o povolání učitele, nízké 

ohodnocení, zhoršená dopravní dostupnost 

v menších obcích, přetahování se o pedagogy v území 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílit schopnost území zajistit 

dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů pro 

narůstající počty dětí a žáků v základních a 

mateřských školách a zvyšovat jejich odborné i 

osobnostní kompetence. 

Popis plánovaných aktivit 

Aktivity jednotlivých škol Vzdělávání pedagogů MŠ v rámci individuálních 

projektů (šablony) zaměřené na některou z oblastí - 

osobnostně sociální rozvoj pedagogů, čtenářská a 

matematická pre-gramotnost, inkluze, specifika práce 

s dvouletými dětmi: MŠ Vestec (9 kurzů); MŠ Rudná 

(18 kurzů); MŠ Tursko (19 kurzů); MŠ Hostivice (40 

kurzů); MŠ Barevný ostrov, Černošice (10 kurzů); MŠ 

Dobřichovice (2 kurzy); MŠ Ořech (20 kurzů); MŠ Lety 

(4 kurzy); MŠ C.I.E.L Černošice (1 kurz); MŠ Psáry (10 

kurzů); MŠ Kamarád Jesenice (18 kurzů); MŠ Dolní 

Břežany (10 kurzů); MŠ Řevnice (2 kurzy); MŠ 

Tachlovice (1 kurz); MŠ Zvoneček, Karlik (1  kurz); MŠ 

Zvole (4 kurzy); MŠ Jesenice (42 kurzů); MŠ da Vinci, 

Dolní Břežany (1 kurz); MŠ Horoměřice (10 kurzů); MŠ 

Jeneč (4 kurzy); MŠ Mníšek pod Brdy – 9. Května (4 

kurzy); MŠ Štěchovice (10 kurzů); MŠ Úhonice (2 

kurzy); MS Chýně (21 kurzů); MŠ Vrané nad Vltavou 

(1 kurz); MŠ Velké Přílepy (30 kurzů); MŠ Klínec (4 

kurzy); MŠ Všenory (16 kurzů); MŠ Líšnice (1 kurz); 

MŠ Hradištko (13 kurzů); MŠ Mníšek pod brdy – Nová 

499 (2 kurzy); MŠ Sunny Canadian School, Jesenice (9 

kurzů); MŠ Okrouhlo (2 kurzy); MŠ Kamenný Přívoz (6 

kurzů); MŠ Jílové u Prahy (3 kurzy); MŠ Chrášťany (10 

kurzů); MŠ Čisovice (24 kurzů); MŠ Únětice (20 kurzů) 
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Personální podpora MŠ – školní asistent: MŠ Vestec; 

MŠ Hostivice; MŠ Barevný ostrov, Černošice; MŠ Lety; 

MŠ Psáry; MŠ Kněževes; MŠ Dolní Břežany; MŠ 

Roztoky; MŠ Řevnice; MŠ Tachlovice; MŠ Zvole; MŠ 

Nučice; MŠ da Vinci, Dolní Břežany; MŠ Jeneč; MŠ 

Mníšek pod Brdy -9.května; MŠ Mníšek pod Brdy – 

Nová 499; MŠ Štěchovice; MŠ Úhonice; MŠ 

Bambinárium, Řevnice; MŠ Vrané nad Vltavou; MŠ 

Klínec; MŠ Líšnice; MŠ Hradištko; MŠ Okrouhlo; MŠ 

Jílové u Prahy 

Personální podpora MŠ – chůva: MŠ C.I.E.L, 

Černošice; MŠ Zvoneček, Karlík; MŠ Směrovka, 

Hostivice; MŠ Kamenný přívoz. 

Supervize pro MŠ: MŠ Dolní Břežany; MŠ 

Horoměřice; MŠ Všenory; MŠ Mníšek pod Brdy – 

Nová 499, MŠ Únětice 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – 

mentoring: ZŠ Tursko (1x56); ZŠ Dobřichovice 

(3x80hod); ZŠ Řevnice (1x32hod); ZŠ Štěchovice 

(1x32hod); ZŠ Davle (1x80hod); ZŠ Jinočany 

(1x56hod); ZŠ Mníšek pod Brdy (2x32hod,4x80hod); 

ZŠ Černošice (2x56hod); ZŠ Úhonice (1x32hod); ZŠ 

Chýně (1x80hod); ZŠ Všenory (2x32hod, 2x56hod); ZŠ 

Jílové u Prahy (3x56hod); ZŠ Hradištko (2x32hod); ZŠ 

Chrášťany (1x56hod) 

 Aktivity spolupráce Letní školy pro pedagogy MŠ 

Letní školy  pro pedagogy ZŠ 

Vzájemní setkávání a sdílení zkušeností, společné 

vzdělávání (Ředitelské jízdy MŠ; Ředitelské jízdy ZŠ) 

Regionální inzerce volných pracovních míst v oblasti 

vzdělávání 

Létající suplent – sdílení suplující pedagogové, 

speciální pedagogové a psychologové 

Aktivity v oblasti propojování pracovníků formálního 

a neformálního a zájmového  vzdělávání 

Spolupráce s PedfFa a zapojení studentů 

Sdílení zkušeností mezi pedagogy ZŠ (šablony): ZŠ 

Tursko (1 ped.); ZŠ Řevnice (1 ped); ZŠ Davle (2 ped.); 

ZŠ Tachlovice (1 ped.); ZŠ Jinočany (2 ped.); ZŠ 

Všenory (15 ped.); ZŠ Jílové u Prahy (2 ped.); ZŠ 

Chrášťany (2 ped.); ZŠ Únětice (2 ped.) 

Sdílení zkušeností mezi pedagogy MŠ (šablony): MŠ 

Vestec 3ped; MŠ Rudná- 4ped.; MŠ Tursko – 4ped; 

MŠ Hostivice – 4ped; MŠ Psáry – 2ped; MŠ Kamarád, 

Jesenice – 18ped; MŠ Kněževes – 2ped; MŠ Řevnice – 

2ped; MŠ Tachlovice – 1ped; MŠ Karlík – 4ped; MŠ 

Zvole – 2ped; MS Jesenice – 10ped; MŠ Nučice – 

2ped; MŠ Úhonice – 2ped; MŠ Vrané nad Vltavou – 
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1ped; MŠ Klínec – 2ped; MŠ Všenory -6ped; MŠ 

Líšnice – 1ped; MŠ Hradištko – 1ped; MŠ Mníšek pod 

Brdy – 4ped; MŠ Sunny Canadian – 9ped; MŠ Jílové u 

Prahy – 1ped; MŠ Chrášťany – 2ped; MŠ Čisovice – 

4ped. 

 

Infrastruktura Podpora nabídky učitelských bytů - viz přehled 

schválených investic – příloha SIP102017 

RH7;  RH12b; MČ29a;  

Cíl 2B Podporovat pracovníky s dětmi a žáky v oblasti 

neformálního a zájmového vzdělávání 

Opatření 2B-1 Vytváření podmínek pro zajištění dostatečného počtu 

pracovníků / lektorů pro neformální a zájmové 

vzdělávání v regionu a jejich další odborné a 

osobnostní vzdělávání. 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy  v 

území) 

Demograficky nepříznivá situace v regionu, velký 

počet dětí, malý zájem o lektorskou činnost, 

nekonkurenční ohodnocení, zhoršená dopravní 

dostupnost v menších obcích, preference osobního 

volného času. 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílit schopnost území zajistit 

dostatečný počet pracovníků / lektorů pro neformální 

a zájmové vzdělávání v regionu a zvyšovat jejich 

odborné i osobnostní kompetence, včetně spolupráce 

s pedagogickými pracovníky na podporu zvyšování 

kompetencí u dětí a žáků. 

Popis plánovaných aktivit 

Aktivity jednotlivých škol Vzdělávání pedagogů ZUŠ, DDM, SVČ v rámci 

individuálních projektů (šablony II) 

Aktivity spolupráce Sdílení zkušeností, síťování a vzájemné učení mezi 

nepedagogy a pedagogy (Letní školy pro pedagogy 

MŠ; Letní školy  pro pedagogy ZŠ) 

Regionální inzerce volných pracovních míst v oblasti 

vzdělávání 

Aktivity v oblasti propojování pracovníků formálního 

a neformálního a zájmového  vzdělávání 

Infrastruktura Zázemí pro neformální a zájmové vzdělávání - viz 

přehled schválených investic – příloha SIP102017 

 

Priorita 3 Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ 

Cíl 3A Zlepšit jazykovou a logopedickou vybavenost dětí, 
usnadnit přechod z MŠ na ZŠ 

Opatření 3A-1 Vytváření podmínek pro zlepšení jazykové 

vybavenosti dětí  a zlepšování podmínek pro  přechod 
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z MŠ na ZŠ 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy v 

území) 

Vysoký počet dětí předškolních (ale i mladších) v MŠ 

má problémy s mluvením – špatná výslovnost, 

patlavost, nedostatečné slovní zásoba. S tím jsou 

spojené i motorické nedostatky (hrubá a jemná 

motorika, grafomotorika). 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílit schopnost území pracovat a 

rozvíjet děti po jazykové stránce, posílit jejich 

schopnost komunikace, zlepšit slovní výbavu a 

správnou výslovnost. S tím souvisí posílení jejich 

dovedností motorických. 

Popis plánovaných aktivit 

Aktivity jednotlivých škol Vzdělávání pedagogů v oblasti logopedie - Prevence 

logopedických vad a problémů komunikačních 

schopností u dětí v MŠ (šablony) 

MŠ: MŠ Rudná (1 ped); MŠ Tursko (2ped); MŠ Ořech 

(4ped); MŠ Lety (2ped.); MŠ C.I.E.L; Černošice (1ped); 

MŠ Kamarád, Jesenice (5ped); MŠ Roztoky (3ped); MŠ 

Zvole (1ped); MŠ Jesenice (10 ped); MŠ da Vinci, Dolní 

Břežany (1ped); MŠ Jeneč (2ped); MŠ Štěchovice (1 

ped); MŠ Chýně (1 ped); MŠ Bambinárium, Řevnice (1 

ped); MŠ Velké Přílepy (4ped); MŠ Všenory (2 ped.); 

MŠ Hradištko (1ped.); MŠ Mníšek pod Brdy (2ped.); 

MŠ Sunny Canadian, Jesenice (1 ped.); MŠ Jílové u 

Prahy (9ped.); MŠ Chrášťany (4ped.); MŠ Čisovice 

(2ped); MŠ Únětice (2ped) 

Školní psycholog: MŠ Dobřichovice; MŠ Chýně 

Školní speciální pedagog: MŠ Sunny Canadian School, 

Jesenice 

Individualizace vzdělávání v MŠ: MŠ Tursko, MŠ 

Jesenice, MŠ Únětice 

Odborně zaměřená tematická setkávání a 

spolupráce s rodiči dětí v MŠ: MŠ Rudná; MŠ Tursko; 

MŠ Hostivice; MŠ Dobřichovice; MŠ Ořech; MŠ Lety; 

MŠ C.I.E.L, Černošice; MŠ Psáry; MŠ Roztoky; MŠ 

Řevnice; MŠ Tachlovice; MŠ Karlík; MŠ Horoměřice; 

MŠ Štěchovice; MŠ Úhonice; MŠ Směrovka, Hostivice; 

MŠ Chýně; MŠ Velké Přílepy; MŠ Všenory; MŠ Sunny 

Canadian School, Jesenice; MŠ Jílové u Prahy; MŠ 

Chrášťany 

Aktivity spolupráce Sdílený logoped a spolupráce logopedických asistentů 

Sdílení zkušeností mezi MŠ (pravidelná setkávání 

vedení škol) 

Sdílení zkušeností mezi pedagogy MŠ: MŠ Vestec 

3ped; MŠ Rudná- 4ped.; MŠ Tursko – 4ped; MŠ 
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Hostivice – 4ped; MŠ Psáry – 2ped; MŠ Kamarád, 

Jesenice – 18ped; MŠ Kněževes – 2ped; MŠ Řevnice – 

2ped; MŠ Tachlovice – 1ped; MŠ Karlík – 4ped; MŠ 

Zvole – 2ped; MS Jesenice – 10ped; MŠ Nučice – 

2ped; MŠ Úhonice – 2ped; MŠ Vrané nad Vltavou – 

1ped; MŠ Klínec – 2ped; MŠ Všenory -6ped; MŠ 

Líšnice – 1ped; MŠ Hradištko – 1ped; MŠ Mníšek pod 

Brdy – 4ped; MŠ Sunny Canadian – 9ped; MŠ Jílové u 

Prahy – 1ped; MŠ Chrášťany – 2ped; MŠ Čisovice – 

4ped.  

Sdílený konzultant pro inkluzivní vzdělávání pro malé 

školy 

Infrastruktura NA 

 

Priorita 4 Pestré a přitažlivé formy osvojení klíčových 

kompetencí 

Cíl 4A Využívat přitažlivé formy osvojení klíčových 

kompetencí u dětí a žáků 

Opatření 4A-1 Vytváření podmínek pro používání přitažlivých forem 

osvojení klíčových kompetencí dětí a žáků, ať už 

v rámci předškolního a základního vzdělávání ale také 

na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy v 

území) 

Dle výstupů z dotazníkového šetření mezi ZŠ 

vyplynuly mezi hlavní oblasti k rozvoji podpora 

základních gramotností (čtenářská, matematická) a 

rozvoj polytechnického myšlení. Dále pak používání 

cizích jazyků. U MŠ jako prioritní oblast rozvoje byla 

identifikována polytechnika, dále pak čtenářská a 

matematická pre-gramotnost. 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílit schopnost území rozvíjet děti 

a žáky v jejich klíčových dovednostech za využití 

přitažlivých a nenásilných forem výchovy a 

propojovat v území formální a neformální vzdělávání. 

Popis plánovaných aktivit 

Aktivity jednotlivých škol CLIL – ZŠ Tursko, ZŠ Roztoky  

Čtenářské kluby – ZŠ Vrané nad Vltavou; ZŠ Rudná; ZŠ 

Tursko; ZŠ Dobřichovice; ZŠ Řevnice; ZŠ Jesenice; ZŠ 

Tachlovice; ZŠ Jinočany; ZŠ Jeneč; ZŠ Černošice; ZŠ 

Úhonice; ZŠ Chýně; ZŠ Všenory; ZŠ Kamenný Přívoz; 

ZŠ Horoměřice; ZŠ Roztoky; ZŠ Chrášťany; ZŠ Čisovice; 

ZŠ Velké Přílepy 

Kluby zábavné logiky a deskových her – ZŠ Vrané nad 

Vltavou; ZŠ Rudná; ZŠ Tursko; ZŠ Řevnice; ZŠ Davle; ZŠ 

Zvole; ZŠ Jinočany; ZŠ Jeneč; ZŠ Černošice; ZŠ 
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Úhonice; ZŠ Chýně; ZŠ Všenory; ZŠ Líšnice; ZŠ 

Horoměřice; ZŠ Hradištko; ZŠ Roztoky; ZŠ Chrášťany; 

ZŠ Čisovice; ZŠ Velké Přílepy    

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti 

čtenářské gramotnosti – ZŠ Rudná; ZŠ Tursko; ZŠ 

Řevnice; ZŠ Jinočany; ZŠ Jílové u Prahy 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti 

matematické gramotnosti – ZŠ Rudná; ZŠ Tursko; ZŠ 

Jinočany; ZŠ Jílové u Prahy; ZŠ Únětice 

Vzdělávání pedagogů v oblastech nových  metod ve 

výuce (matematická a čtenářská gramotnost) – ZŠ 

Mníšek pod Brdy  

Tandemová výuka – ZŠ Řevnice (20 hod); ZŠ Psáry (30  

hod); ZŠ Tachlovice (40 hod) ZŠ Jesenice (60hod); ZŠ 

Únětice (10 hod) 

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro výuku 

cizích jazyků (šablony): ZŠ Tursko (1x32hod); ZŠ 

Dobřichovice (2x80hod); ZŠ Mníšek pod Brdy 

(1x56hod); ZŠ Chýně (1x32 hod); ZŠ Všenory 

(1x32hod); ZŠ Horoměřice (2x80 hod); ZŠ Hradištko 

(2x32 hod); ZŠ Chrášťany (1x32hod); ZŠ Velké Přílepy 

(7x16hod); ZŠ Únětice (2x32hod) 

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro výuku 

matematické gramotnosti: ZŠ Rudná (6x16hod); ZŠ 

Tursko (10x16hod); ZŠ Řevnice (9x16hod); ZŠ Jesenice 

(15x16hod); ZŠ Dolní Břežany (4x16hod); ZŠ Jinočany 

(3x16hod); ZŠ Mníšek pod Brdy (4x32hod); ZŠ 

Černošice (3x16hod); ZŠ Chýně (10x32hod); ZŠ 

Všenory (6x16hod); ZŠ Jílové u Prahy (3x16hod); ZŠ 

Jesenice (6x16hod, 1x32hod); ZŠ Kamenný Přívoz 

(2x32hod, 1x16hod); ZŠ Horoměřice (1x16hod); ZŠ 

Hradištko (2x32hod); ZŠ Chrášťany (4x32hod); ZŠ 

Čisovice (6x32hod); ZŠ Velké Přílepy (13x16hod); ZŠ 

Únětice (4x32hod) 

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro výuku 

čtenářské gramotnosti: ZŠ Rudná (11x16hod); ZŠ 

Dobřichovice (1x32hod); ZŠ Řevnice (3x16hod); ZŠ 

Psáry (10x32hod); ZŠ Jesenice (15x16hod); ZŠ Dolní 

Břežany (4x16hod; ZŠ Tachlovice (1x32hod); ZŠ 

Jinočany (2x16hod); ZŠ Mníšek pod Brdy (4x32hod); 

ZŠ Černošice (3x16hod); ZŠ Chýně (10x32hod); ZŠ 

Jílové u Prahy (3x16hod); ZŠ Kamenný Přívoz 

(4x16hod); ZŠ Horoměřice (1x16hod) ; ZŠ Chrášťany 

(2x32hod); ZŠ Čisovice (7x32hod); ZŠ Velké Přílepy 

(13x16hod) 
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Aktivity spolupráce Nové knihovny (aktivity vedoucí ke vzniku a vybavení 

nových knihoven obecních/školních v místech kde 

chybí) 

Podpora místních již fungujících knihoven (programy, 

akce literatura) 

Podpora deskových her pro děti a žáky rozvíjející 

jejich kompetence 

Aktivity v oblasti zvyšování klíčových kompetencí 

(nabídka vzdělávacích programů, účast na 

vzdělávacích programech, akce, nabídka 

volnočasových aktivit podporujících KK, spolupráce 

s ostatními poskytovateli vzdělávání v regionu) 

Sdílený rodilý mluvčí 

Síťování pedagogů jednotlivých předmětů a 

prvostupňových pedagogů 

Podpora budování vztahu k místu života (např. Post 

bellum) 

Infrastruktura Výstavba odborných učeben - viz přehled schválených 

investic – příloha SIP102017 

Cíl 4B Využívat přitažlivé formy výchovy k polytechnické 

zdatnosti dětí a žáků 

Opatření 4B-1 Vytváření podmínek pro používání přitažlivých forem 

osvojení polytechnické zdatnosti (včetně EVVO) dětí a 

žáků, ať už v rámci předškolního a základního 

vzdělávání ale také na úrovni neformálního a 

zájmového vzdělávání 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy  

v území) 

Dle výstupů z dotazníkového šetření mezi ZŠ 

vyplynuly mezi hlavní oblasti k rozvoji podpora 

základních gramotností (čtenářská, matematická) a 

rozvoj polytechnického myšlení. Dále pak používání 

cizích jazyků. U MŠ jako prioritní oblast rozvoje byla 

identifikována polytechnika, dále pak čtenářská a 

matematická pre-gramotnost. 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílit schopnost území rozvíjet děti 

a žáky v polytechnických dovednostech za využití 

přitažlivých a nenásilných forem výchovy a 

propojovat v území formální a neformální vzdělávání. 

Rozvíjet aktivity propojující klíčové kompetence žáků ve 

vztahu k jejich budou volbě povolání. Rozvoj znalostí o 

možnostech uplatnění a jednotlivých profesí.  

Popis plánovaných aktivit 

Aktivity jednotlivých škol Podpora aktivit posilujících kompetence dětí a žáků 

v polytechnickém vzdělání včetně EVVO (šablony II) 



 

95 

Aktivity spolupráce Aktivity v oblasti zvyšování klíčových kompetencí 

(nabídka vzdělávacích programů, účast na 

vzdělávacích programech, akce, nabídka 

volnočasových aktivit podporujících KK, spolupráce 

s ostatními poskytovateli vzdělávání v regionu) 

Stavenice společně (sdílení polytechnických stavebnic 

a zkušeností jak s nimi pracovat)-ZŠ 

Stavenice společně (sdílení polytechnických stavebnic 

a zkušeností jak s nimi pracovat)-MŠ 

Síťování pedagogů jednotlivých předmětů a 

prvostupňových pedagogů 

Infrastruktura Výstavba odborných učeben - viz přehled schválených 

investic – příloha SIP102017 

 

Priorita 5 Společné vzdělávání 

Cíl 5A Zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků 
se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí a žáků 
s nadáním 

Opatření 5A-1 Vytváření podmínek pro rychlé poskytnutí odborné 

pomoci pro děti a žáky se SVP a děti nadané v území. 

Podpora aktivit vedoucích k rozvoji potenciálu dětí a 

žáků a aktivity vedoucí k posílení jejich 

zodpovědnosti. 

Zdůvodnění výběru opatření (na základně analýzy 

v území) 
Slabá nabídka poraden, jediné nízkoprahové 
centrum a jediné SVČ, v území je  omezená 
kapacita psychologů a asistentů a velmi slabá 
nabídka mimoškolní činnosti pro žáky druhého 
stupně ZŠ. Jako hrozby se jeví další zhoršování 
dostupnosti a kapacita PPP, nezájem rodičů či 
jejich nepřiměřená očekávání a odliv 
talentovaných dětí do pražských škol a víceletých 
gymnázií. 

Popis opatření (čeho chceme v území dosáhnout) Cílem opatření je posílit schopnost území pracovat 

s dětmi a žáky se SVP i nadanými, poskytovat 

dostupné odborné poradenství (dostupné PPP, 

vzdělávání veřejnosti a rodičů) a předávat si příklady 

dobré praxe.  

Popis plánovaných aktivit  

Aktivity jednotlivých škol Nové metody ve výuce – inkluze: ZŠ Dolní Břežany;  

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem: 

ZŠ Vrané nad Vltavou; ZŠ Rudná; ZŠ Tursko; ZŠ 

Dobřichovice; ZŠ Řevnice; ZŠ Jesenice; ZŠ Štěchovice; 

ZŠ Tachlovice; ZŠ Zvole; ZŠ Jinočany; ZŠ Mníšek pod 

Brdy; ZŠ Jeneč; ZŠ Černošice; ZŠ Úhonice; ZŠ Chýně; 

ZŠ Líšnice; ZŠ Jílové u Prahy; ZŠ Kamenný Přívoz; ZŠ 
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Horoměřice; ZŠ Hradištko; ZŠ Roztoky; ZŠ Chrášťany; 

ZŠ Velké Přílepy 

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem: ZŠ Dobřichovice 

Školní speciální pedagog: ZŠ Vrané nad Vltavou ; ZŠ 

Rudná ; Dobřichovice; ZŠ Řevnice; ZŠ Psáry; ZŠ Dolní 

Břežany; ZŠ Mníšek pod Brdy; ZŠ Černošice; ZŠ Jílové 

u Prahy; ZŠ Sunny Canadian School, Jesenice; ZŠ 

Hradištko; ZŠ Roztoky 

Školní psycholog: ZŠ Rudná; ZŠ Dobřichovice; ZŠ 

Jesenice; ZŠ Dolní Břežany; ZŠ Davle; ZŠ da Vinci, 

Dolní Břežany; ZŠ Mníšek pod Brdy; ZŠ Jílové u Prahy; 

ZŠ Sunny Canadian School, Jesenice 

Školní asistent: ZŠ Štěchovice; ZŠ Davle; ZŠ 

Tachlovice; ZŠ Zvole; ZŠ Mníšek pod Brdy; ZŠ Nučice; 

ZŠ Jeneč; ZŠ Černošice; ZŠ Úhonice; ZŠ Všenory; ZŠ 

Líšnice 

Sociální pedagog: ZŠ Štěchovice, ZŠ Roztoky 

Odborně zaměřená tematická setkávání a 

spolupráce s rodiči žáků: ZŠ Dobřichovice; ZŠ Řevnice; 

ZŠ Psáry; ZŠ Jesenice; ZŠ Jinočany; ZŠ da Vinci, Dolní 

Břežany; ZŠ Všenory; ZŠ Hradištko; ZŠ Roztoky; ZŠ 

Únětice 

Vzájemná spolupráce pedagogů zaměřená na inkluzi 

(šablony): ZŠ Roztoky; ZŠ Velké Přílepy 

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na 

inkluzi: ZŠ Rudná; ZŠ Tursko; ZŠ Řevnice; ZŠ Psáry; ZŠ 

Jesenice; ZŠ Jeneč; ZŠ Černošice; ZŠ Všenory; ZŠ Jílové 

u Prahy; ZŠ Horoměřice; ZŠ Hradištko; ZŠ Roztoky; ZŠ 

Chrášťany; ZŠ Čisovice; ZŠ Velké Přílepy; ZŠ Únětice 

Aktivity spolupráce Dostupné PPP v regionu 

Spolupráce mezi pedagogy a rodiči, vzájemné 

vzdělávání, hledání společných cest jak rozvinout 

potenciál dítěte 

Spolupráce škol, rodičů a ostatních poskytovatelů 

vzdělávání při hledání vhodné nabídky mimoškolních 

aktivit (vzdělávací, sportovní) 

Infrastruktura  

 

Aktivity akčního plánu v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Černošice byly rozděleny na 

aktivity jednotlivých škol a aktivity spolupráce. Vzhledem k tomu, že území ORP Černošice je členité a 

nesoudržné, jsou aktivity spolupráce akčního plánu rozděleny na společné pro celé území ORP a dále 
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jsou pak popsány aktivity jednotlivých částí území – region Dolnobřežansjko-Jílovsko, region 

Mníšecko-Černošicko, region Jihozápad a region Roztocko-Hostivicko. 

V dalším textu jsou proto nejprve uvedeny aktivity spolupráce společné pro celé území ORP 

Černošice (jednotlivé aktivity spolupráce jsou označovány priorita / cíl / Sx, např. 1/1A/S1) a dále pak 

aktivity spolupráce a aktivity jednotlivých škol (jsou označovány podobně – priorita / cíl / Ix, např. 

1/1A/I1) ve čtyřech regionech ORP Černošice. 

Pořadová čísla aktivit pod příslušnými cíli začínají číslem 1 pro celé území, 41 pro region 

Dolnobřežansko-Jílovsko, 61 pro region Mníšecko-Černošicko, 71 pro region Jihozápad a 81 pro 

region Roztocko-Hostivicko. 



 

 

 

5.1. Aktivity spolupráce společné pro celé území ORP Černošice 

5.1.1. Priorita 1 Kapacita základních a mateřských škol 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
/ volitelné 
opatření 

1/1ABC/S1 Monitoring investic Monitoring stavu investic do 
předškolního, základního a 
neformálního a zájmového 
vzdělávání v území a podpora 
obcím a dalším subjektům ve 
vyjednávání za region s krajem a 
ministerstvy, zpracování 
analytických podkladů pro 
vyhodnocení stavu 

realizační tým MAP 2017-2023 48 tis Kč/rok OP VVV - MAP II 1A, 1B, 1C 1, 2, 3 

1/1A/S2 Zrušte povinnost! Aktivity vedoucí ke zrušení 
povinnosti přijímat a zajišťovat 
kapacitu státních MŠ pro dvouleté 
děti 

realizační tým MAP 2018-2019 - OP VVV - MAP II 1A, 2A, 5A 1 

1/1ABC/S3 Monitoring podpory 
investic 

Monitoring možností financování 
výstavby a vybavení předškolních, 
školních a zájmových zařízení, 
informace a podpora zřizovatelům 
v území 

realizační tým MAP, 
MAS působící na 
území ORP 

2017-2023 48tis Kč/rok OP VVV - MAP II 1A, 1B, 1C 1, 2, 3 

1/1B/S4 Splňte sliby! Podpora dotčených zřizovatelů 
(Rudná, Psáry, Jesenice = 
Prstenec1) při přípravě na výstavbu 
velkých škol z programu na rozvoje 
Pražského prstence, eskalace 
společných problémů na ústřední 
orgány státní správy, spolupráce 
s okolními ORP, dotčenými 
stejnými problémy. Vytipování další 
obcí pro nutnou výstavbu a posílení 
páteřních škol (Prstenec 2) 

realizační tým MAP, 
dotčení zřizovatelé 
a realizátoři MAP 

2017-2023 48tis Kč/rok OP VVV - MAP II 1B 2, 3 

1/1ABC/S5 Monitoring úspěšnosti Monitoring a vyhodnocení 
úspěšnosti škol při podávání 
žádostí v regionu  (IROP + ITI + 
národní zdroje) 

realizační tým MAP 2017-2019 3tis Kč/rok OP VVV - MAP II 1C, 1A, 1B, 
5A 

1, 2, 3 

1/1C/S6 Kapacity ZUŠ Aktivity vedoucí k navyšování 
kapacit ZUŠ v regionu ORP (analýza 

realizační tým MAP 
+ ZUŠ 

2018-2019 48tis Kč/rok OP VVV - MAP II 1C 2,3 
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situace v regionu, podpora 
jednotlivých ZUŠ při individuálních 
žádostech o navýšení kapacit, 
lobby) 

1/1C/S7 Dostupné volnočasové 
a mimoškolní aktivity 
pro děti a žáky 

Cílem zajistit kapacity pro 
poskytování volnočasových aktivit 
(zázemí, lidské zdroje) 

realizační tým MAP, 
obce, poskytovatelé 
volnočasových 
aktivit 

2017-2023 48 tis Kč/rok OP VVV - MAP II 1C 1, 2, 3 

 

 

 

5.1.2. Priorita 2 Zajištění kvalifikovaných pedagogů pro základní, předškolní a neformální vzdělávání 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

2/2AB/S8 Letní školy pro 
pedagogy MŠ 

Letní školy pro pedagogy MŠ a 
pracovníky s předškolními a  
malými dětmi (společné sdílení 
zkušeností a vzdělávání pedagogů 
MŠ a lektorů v MC, dětských 
skupinách v území s cílem zvýšení 
kvality vzdělávání v MŠ) 

Realizační tým MAP 
+ všechny MŠ 
v území ORP, které 
projeví zájem 

2018-2023 800 OP VVV - MAP II 2A, 2B 1 

2/2AB/S9 Letní školy pro 
pedagogy ZŠ 

Letní školy pro pedagogy ZŠ a 
pracovníky neformálního a 
zájmového vzdělávání (společné 
sdílení zkušeností a vzdělávání 
pedagogů ZŠ a lektorů s cílem 
zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ) 

Realizační tým MAP 
+  všechny ZŠ / 
organizace v území 
ORP, které projeví 
zájem 

2017-2023 420  OP VVV - MAP II 2A, 2B, 4A, 
4B, 5A 

3, 2, 4,5,6,7,8 

2/2A/S10 Ředitelská jízda MŠ Regionální výjezdní setkávání 
ředitelů MŠ – (2x ročně 2denní), 
určeno pro vedení MŠ a jejich 
zástupce, vedoucí paní učitelky). 
Inspirativní návštěvy MŠ v ČR, 
společné vzdělávání v oblasti řízení 
MŠ, komunikace s rodiči a  podpora 
profesního růstu pedagogů 

Realizační tým MAP 
+ všechny MŠ 
v území ORP, které 
projeví zájem 

2018-2019 912  OP VVV - MAP II 2A, 5A 1 

2/2A/S11 Ředitelská jízda ZŠ Regionální výjezdní setkávání 
ředitelů ZŠ – (2x ročně 2denní), 
určeno pro vedení ZŠ a jejich 

Realizační tým MAP 
+ všechny ZŠ 
v území ORP, které 

2018-2019 912 OP VVV - MAP II 2A, 3A 3, 4, 5, 6, 7, 8 
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zástupce). Inspirativní návštěvy ZŠ 
v ČR, společné vzdělávání v oblasti 
řízení ZŠ, komunikace s rodiči a  
podpora profesního růstu 
pedagogů 

projeví zájem 

2/2AB/S12 Regionální inzerce Regionální inzerce volných 
pracovních nabídek v oblasti 
vzdělávání (web projektu, FB , 
obce) 

  2  OP VVV - MAP II 2A, 2B 1, 2, 3 

2/2A/S13 Spolupráce 
s pedagogickými 
fakultami a školami 

Aktivity vedoucí k navázání a 
prohloubení spolupráce 
s pedagogickými fakultami a 
středními pedagogickými školami a 
jejich studenty v regionu 

Realizační  tým MAP 
a MŠ/ZŠ které 
projeví zájem 

2018-2019 - OP VVV - MAP II 2A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 

2/2A/S14 Létající suplent Sdílení suplující učitelé v regionech, 
společné vyhledávání vhodných 
kandidátů a inzerce,  

Realizační  tým MAP 
a ZŠ které projeví 
zájem 

2018-2019 - OP VVV - MAP II 2A 2, 3 

2/2A/S15 Konzultant pro 
inkluzivní vzdělávání 

Sdílené pozice konzultantů pro 
zejména malé školy v oblasti 
inkluzivního vzdělávání a podpory 
žáků ohrožených školním 
neúspěchem, spolupráce mezi 
pedagogy a odborníky. 

Školy ZŠ / MŠ 
v ORP, které projeví 
zájem a nečerpají 
podporu na tyto 
pozice ze šablon 

2018-2019 900 OP VVV - MAP II 2A, 5A, 3A 1, 3 

 

5.1.3. Priorita 3 Usnadnění přechodu dětí z MŠ na ZŠ 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

3/3A/S16 Sdílený logoped Sdílený logoped na MŠ (2x ročně 
depistáže předškoláků, spolupráce 
a supervize pro logopedické 
asistenty na mateřských školách) 

Zapojené MŠ z ORP, 
RT MAP 

2018-2020 650 OP VVV - MAP II 3A, 2A 1 

3/3A/S17 Najít společnou řeč Aktivity na podporu práce s dětmi 
s odlišným mateřským jazykem 
(spolupráce s MŠ v okolí Prahy 
s obdobnými problémy) 

Zapojené MŠ z 
regionu 

2018-2020 30 OP VVV - MAP II 
/ grant 

3A, 2A 1 

3/3A/S18 Sdílení zkušeností mezi 
vedoucí, pracovníky MŠ 

Pravidelná setkání ředitelů a 
vedoucích pracovníků MŠ z 
jednotlivých regionů během 
školního roku 

Zapojené školy; 
Realizační tým MAP 

2018-2023 8  OP VVV - MAP II 3A, 2A 1 
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5.1.4. Priorita 4 Pestré a přitažlivé formy osvojení klíčových kompetencí 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

4/4A/S19 Nové knihovny Aktivity vedoucí k podpoře vzniku 
nových obecních (nebo alespoň 
školních) knihoven v místech kde 
zcela chybí (např. Dolní Břežany, 
Zlatníky) 

realizační tým MAP, 
dotčené obce 

2018-
2019 

- OP VVV - MAP II 4A 1,2,3 

4/4A/S20 Deskové hry Deskové hry pro knihovny 
podporující logické myšlení dětí, 
soutěže, aktivity 

realizační tým MAP 2018-
2019 

170  OP VVV - MAP II 4A 2,3 

4/4A/S21 Podpora místních 
knihoven a vzdělávacích 
center 

Podpora vhodných akcí a programů 
pro rozvoj KK, doplnění vhodné 
literatury;  

Realizační tým MAP a 
min 4 zapojené 
knihovny z ORP 

2018-
2019 

100  OP VVV - MAP II 4A 2,3,1 

4/4A/S22 Síť knihoven Mapa pro rodiče se sítí nejbližších 
okolních knihoven – odkazy, 
medailonek knihovny 

realizační tým MAP 2018-
2019 

5  OP VVV - MAP II 4A 2, 1, 3 

4/4A/S23 Co čtou děti Sdílení mezi rodiči -1-3 ročník ( CO 
ČTE a líbilo se mému synovi / dceři) 
– sdílené místo na webu –otevřená 
databáze) 

realizační tým MAP 2018-
2019 

5  OP VVV - MAP II 4A 2, 3, 7 

4/4A/S24 Zapojení rodin do 
podpory čtení 

Aktivity vedoucí k většímu zapojení 
rodin do podpory čtenářské 
gramotnosti (propagace 
celorepublikových projektů Čtení 
pomáhá a Celé Česko čte dětem; 
poskytnutí knih jako odměny pro 
nejaktivnější čtenáře (předškoláci, 1 
a 2 třída ZŠ) 

Realizační tým MAP 2018-
2019 

10 MAP 
implementační 

4A 1,2 

4/4B/S25 Stavebnice společně 
pro ZŠ 

Sdílení polytechnických stavebnic a 
zkušeností jak s nimi a žáky 
pracovat k podpoře rozvoje KK (pro 
ZŠ) 

realizační tým MAP a 
min 4 ZŠ v ORP 

2018-
2019 

200  OP VVV - MAP II 4B, 2A 2, 5 

4/4B/S26 Stavebnice společně 
pro MŠ 

Sdílení polytechnických stavebnic a 
zkušeností jak s nimi s dětmi 
pracovat k podpoře rozvoje KK a 

realizační tým MAP a 
min 4 MŠ v ORP 

2018-
2019 

200  OP VVV - MAP II 3A, 4B, 2A 1 
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rozvoji  jemné motoriky (pro MŠ) 

4/4AB/S27 Podpora účasti na 
vzdělávacích 
programech 

Podpora účasti základních a 
mateřských škol na regionálních 
vzdělávacích programech 
propojujících formální a  
neformální vzdělávání zaměřené na 
zvyšování KK dětí a žáků  

realizační tým MAP a 
min 4 ZŠ/MŠ v ORP 

2019-
2020 

721  OP VVV - MAP II 4A, 4B 2,3,1, 5, 8 

4/4A/S28 Síťování pedagogů Síťování pedagogů jednotlivých 
předmětů a prvostupňových 
pedagogů 

realizační tým MAP a 
zapojené školy 

2018-
2019 

200 OP VVV - MAP II 2A 2, 3, 5, 6, 7, 8 

4/4A/S29 Podpora budování 
vztahu k místu života 

Spolupráce s různými organizacemi 
(např.Post Bellum a další) při 
vytváření a posilování vztahu  žáků 
k místu bydliště a posilování jejich 
občanských a komunikačních 
dovedností a prohlubování jejich 
znalostí místa, kde žijí. 

realizační tým MAP a 
zapojené školy 

2019-
2020 

250 OP VVV - MAP II 4A,4B, 5A 2, 3, 8, 6 

4/4AB/S30 Poznáš svou profesi? Aktivity propojující klíčové 
kompetence žáků ve vztahu k jejich 
budou volbě povolání. Rozvoj 
znalostí o možnostech uplatnění a 
jednotlivých profesí. 

RT Map a zapojené 
školy  a 
zaměstnavatelé/profese 

2019-
2020 

500 OP VVV MAP II 4A,4B,5A, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 

 

 

5.1.5. Priorita 5 Společné vzdělávání 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

 

5/5A/S31 

 

 

Víme jak na ně? Rozvoj potenciálu dětí a žáků - 
společné vzdělávání pro rodiče a 
pedagogy, hledání společného 
přístupu jak rozvinout potenciál u 
každého dítěte (milfaiet) 

Realizační tým MAP 2018 -2019 
-2020 

60  OP VVV - MAP II 5A 3 

5/5A/S32 Dostupné PPP Aktivity vedoucí k posílení kapacit 
stávajících PPP či inicializaci vzniku 
nových PPP v ORP Černošice 

Realizační tým MAP 2018-2019 - OP VVV - MAP II 5A 3 

5/5A/S33 Putovní EDU Point Vzdělávání a sdílení mezi rodiči a 
pedagogy k různým tématům, v 
rámci celého ORP, návštěvy v 
regionech 

Realizační tým MAP 
a obce Jinočany, 
Roztoky 

2018-2019 40 OP VVV - MAP II 5A, 4AB, 3A 3, 2, 1 
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5.2. Aktivity spolupráce pro jednotlivé oblasti 

5.2.1. Region Dolnobřežansko-Jílovsko 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na 
povinné/volitelné 

opatření 

2/2A/S41 Studenti školám Spolupráce studentů pedagogické 
fakulty  na místních školách 
(analýza počtu fakultních škol 
v regionu, možnosti počtu rozšíření 
fakultních škol) 

RT MAP 2018-2019 - OP VVV - MAP II 2A 1, 2,3 

2/2A/S42 Víkend se Zvonečkem Víkendové setkávání pro učitele 
přírodopisu, vlastivědy – ve 
spolupráci s CEV Zvoneček 

CEV Zvoneček, 
zapojené školy 

2018-2019 50 OP VVV - MAP II 2A 1, 5 

3/3A/S43 Podpora předškoláků Vytvoření systému podpory pro 
děti s odkladem školní docházky – 
např. vzdělávání rodičů 
předškoláků na začátku školního 
roku – „máme doma předškoláka, 
aneb jak dítě nejlépe připravit na 
vstup do základní školy; podpora 
mateřských škol při práci 
s předškoláky (klokaní kufr) 

Zapojené MŠ z 
regionu 

2018-2019 50 OP VVV - MAP II 3A 1 

4/4A/S44 Čtenářské podvečery 
v regionu DJ 

Čtenářské podvečery mají za cíl 
podporovat u dětí a žáků zájem o 
literaturu 

RT MAP 2018-2019 14,6 MAP 
implementační 

4A 1,2 

4/4A/S45 Podpora EDUPoint na 
Dolnobřežansku 

 Společná setkání a diskuze mezi 
rodiči, pedagogy a různými 
odborníky k tématům vzdělávání 
dětí a žáků 

Obec Psáry, RT MAP 2018-2019 50 MAP 
implementační 

4A, 4B, 3A, 
5A, 2A 

1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8 

4/4A/S46 Čtení open v regionu DJ Knihy a čtení ve veřejném prostoru 
(podpora aktivit přibližující knihy a 
čtenářství dětem a žákům mimo 
klasické objekty – zš/mš/knihovny) 
– například dětské knihy do 
knihobudek, mají-li je obce, police 
s knihami do ZUŠ, na místa kde se 
„čeká“ (MC) 

realizační tým MAP 2018-2019 21 MAP 
implementační 

4A 2 
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3/3A/S47 Sdílení zkušeností mezi 
pedagogy MŠ 

Cílem je podpora pedagogů MŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
prostřednictvím vzájemné výměny 
zkušeností mezi pedagogy různých 
škol. 

MŠ Vestec, MŠ 

Psáry, MŠ 

Jesenice, MŠ 

Vrané, Zvole, 

MŠ Sunny 

Canadian, MŠ 

Kamarád 

Jesenice, MŠ 

Hradištko; MŠ 

Jílové u Prahy 

 

2017-2019 399,124 OP VVV 
(šablony) 

2A, 3A 1 

5/5A/S48 Sdílení zkušeností mezi 
pedagogy ZŠ 

Cílem je podpora pedagogů ZŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání žáků 
prostřednictvím vzájemné výměny 
zkušeností mezi pedagogy různých 
škol. 

ZŠ Jílové 

 

2017-2019 16,984 OP VVV 
(šablony) 

4A,B; 2A; 5A 2, 3 

5/5A/S49 Konzultant pro 
inkluzivní vzdělávání 

Sdílené pozice konzultantů pro 
zejména malé školy v oblasti 
inkluzivního vzdělávání a podpory 
žáků ohrožených školním 
neúspěchem, spolupráce mezi 
pedagogy a odborníky. 

Školy ZŠ / MŠ 
v ORP, které projeví 
zájem a nečerpají 
podporu na tyto 
pozice ze šablon 

2018-2019 0,5 úvazek 
na region 

OP VVV - MAP II 2A, 5A, 3A 1, 3 

4/4AB/S50 Vzdělávání není nuda! - 
Regionální vzdělávací 
programy na podporu 
KK 

Tvorba a ověření programů 
propojujících formální a  
neformální vzdělávání zaměřené na 
zvyšování KK dětí a žáků (vytváření 
a realizace) 

realizační tým MAP 
a min 4 ZŠ/MŠ v 
regionu 

2018-2021 4656,050 OP VVV 
Budování 
kapacit / MAP II 

2AB, 3A,4AB  1, 2,3 

2/2A/S51 Sdílení zkušeností mezi 
vedoucími pracovníky 
MŠ 

Pravidelná setkání ředitelů a 
vedoucích pracovníků MŠ z regionu 
Dolnobřežansko-Jílovsko během 
školního roku 

MŠ v regionu 2018-2023 20 Zapojené MŠ/ 
OP VVV MAP II 

2A, 3A 1 

 

 

5.2.2. Region Mníšecko-Černošicko 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor doba náklady  zdroj vazba na vazba na povinné 
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realizace (tis. Kč) financování cíle MAP opatření 

1/1AB/S61 Učitelské byty Podpora aktivit vedoucích ke 
zřizování učitelských bytů  v 
regionu 

RT MAP a obce v 
regionu 

2017-2019 - OP VVV (Map II) 2A 1, 2, 3 

3/3A/S62 Přípravné ročníky Podpora aktivit vedoucí ke 
zřizování přípravných ročníků na ŽS 
pro děti s odkladem školní 
docházky 

RT MAP a 
spolupracující ZŠ 

2018-2019 - OP VVV (MAP II) 3A 1 

4/4A/S63 Zvyšujeme čtenářství 
Sdílení tipů na knížky, 
kvalitní literatura pro děti 

(Elektronický panel „Naše 
knihovnice doporučují“ na 
veřejném místě) 

 2018-2019 20 OP VVV MAP II 4A 2 

5/5A/S64 Smysluplné strávení 
volného času 

Cílem je analyzovat 
nežádoucí projevy chování 
žáků ve volném čase a na 
základě analýzy nabídnout 
vhodné aktivity pro trávení 
volné trávení času, 
eliminující negativní projevy 
chování 

Mníšek pod Brdy/ 
ZŠ Mníšek pod brdy 

2018 10-60tis Kč Mníšek pod 
Brdy 

5A 3 

3/3A/S65 Sdílení zkušeností mezi 
pedagogy MŠ 

Cílem je podpora pedagogů MŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
prostřednictvím vzájemné výměny 
zkušeností mezi pedagogy různých 
škol. 

MŠ Řevnice, MŠ 
Karlík; MŠ Klínec; 
MŠ Všenory; MŠ 
Líšnice; MŠ Mníšek 
pod Brdy; MŠ 
Čisovice 

 

 

2017-2019 

195,316 OP VVV 
(šablony) 

2A, 3A 1 

2/2A/S66 Sdílení zkušeností mezi 
pedagogy ZŠ 

Cílem je podpora pedagogů ZŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání žáků 
prostřednictvím vzájemné výměny 
zkušeností mezi pedagogy různých 
škol. 

ZŠ Řevnice; ZŠ 
Všenory 

2017-2019 135,872 OP VVV 
(šablony) 

2A, 4AB, 5A 2,3 

2/2A/S67 Sdílení zkušeností mezi 
vedoucími pracovníky 
MŠ 

Pravidelná setkání ředitelů a 
vedoucích pracovníků MŠ z region 
Mníšecko-Černošicko během 
školního roku 

Zapojené školy /  RT 
MAP 

2018-2019 20 OP VVV MAP II 2A, 3A 1 
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2/2A/S68 Sdílení zkušeností mezi 
vedoucími pracovníky 
ZŠ 

Pravidelná setkání ředitelů a 
vedoucích pracovníků ZŠ z region 
Mníšecko-Černošicko během 
školního roku 

Zapojené školy /  RT 
MAP 

2018-2019 20 OP VVV MAP II 2A, 5A 2, 3 

 

 

5.2.3. Region Jihozápad 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

2/2A/S71 Víkend se Zvonečkem Víkendové setkávání pro učitele 
přírodopisu, vlastivědy – ve 
spolupráci s CEV Zvoneček 

CEV Zvoneček, 
zapojené školy 

2018-2019 50 OP VVV - MAP II 2A 1, 5 

2/2A/S72 Studenti školám Spolupráce studentů pedagogické 
fakulty  na místních školách 
(analýza počtu fakultních škol 
v regionu, možnosti počtu rozšíření 
fakultních škol) 

RT MAP 2018-2019 - OP VVV - MAP II 2A 1 

2/2A/S73 Sdílení zkušeností MŠ Pravidelná setkání ředitelů a 
vedoucích pracovníků MŠ z regionu 
Jihozápad během školního roku 

Zapojené MŠ 
z regionu; RT MAP 

2018-2019 20 Zapojené školy / 
OP VVV –MAP II 

2A, 3A 1 

1/1C/S74 Chutné stravování Inspirace a vzájemná zkušenost 
mezi školními jídelnami 

RT MAP 2018-2019 10 OP VVV –MAP II 1C  

2/2A/S75 Společné vzdělávání 
vedení mateřských a 
základních škol 

Manažerské i ekonomické 
vzdělávání pro vedení MŠ/ZŠ 

ZŠ/MŠ z regionu 2018-2020 20 OP VVV –MAP II 2A 1, 3 

3/3A/S76 Společně za kulturou Společné návštěvy představení pro 
děti, ukázek řemesel apod. pro MŠ 

Zapojené MŠ z 
regionu 

2018-2019 30 OP VVV –MAP II 3A 3 

4/4AB/S77 Regionální olympiády Olympiády v „odborných“ 
předmětech (polytechnické 
vzdělávání), nejlepší z regionu by se 
hlásili do vyšších soutěží 

Zapojené ZŠ z 
regionu 

2018-2019 30 OP VVV– MAP II 5A 3, 5, 6, 7 

3/3A/S78 Sdílení zkušeností mezi 
pedagogy MŠ 

Cílem je podpora pedagogů MŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
prostřednictvím vzájemné výměny 
zkušeností mezi pedagogy různých 
škol. 

MŠ Rudná, Nučice, 
Tachlovice, 
Jinočany, Úhonice, 
Chrášťany 

2017-2019 110,396 OP VVV 

(šablony) 
2A, 3A 1 

2/2A/S79 Sdílení zkušeností 
vedoucích pracovníků 

Pravidelná setkání ředitelů a 
vedoucích pracovníků ZŠ z regionu 

RT MAP a ZŠ v 
regionu 

2018-2023 20 OP VVV –MAP II 2A 2, 3 
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ZŠ Jihozápad během školního roku 

 

 

5.2.4. Region Roztocko-Hostivicko 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

1/1A/S81 Velké starosti s malými 
dětmi 

Podmínky fungování mateřských 
škol, které navštěvují děti ve věku 
do tří let 

realizační tým MAP, 
školy a obce v 
regionu 

2018-2019 30 OP VVV –MAP II 1A, 2A 1 

2/2A/S82 Ekonomika ZŠ Podpora vzdělávání v oblasti 
ekonomiky ZŠ i MŠ 

realizační tým MAP, 
školy v regionu 

2018-2019 30 OP VVV –MAP II 2A 1, 3 

2/2A/S83 Manažerské dovednosti Podpora manažerského vzdělávání 
ředitelů ZŠ i MŠ 

realizační tým MAP, 
školy v regionu 

2018-2019 30 OP VVV –MAP II 2A 1, 3 

3/3A/S84 Společně za kulturou Společné návštěvy představení pro 
děti, ukázek řemesel apod. pro MŠ 

MŠ v regionu 2018-2019 30 OP VVV –MAP II 3A 1 

4/4A/S85 Čtení open v regionu 
RH 

Knihy a čtení ve veřejném prostoru 
(podpora aktivit přibližující knihy a 
čtenářství dětem a žákům mimo 
klasické objekty – ZŠ/MŠ/knihovny) 
– například dětské knihy do 
knihobudek, mají-li je obce, police 
s knihami do ZUŠ, na místa kde se 
„čeká“ (MC) 

realizační tým MAP 2018-2019 20 OP VVV –MAP II 4A 2 

4/4A/S86 Čtenářské podvečery 
v regionu RH 

Čtenářské podvečery realizační tým MAP, 
knihovny v regionu 

2018-2019 15 OP VVV –MAP II 4A 1,2 

4/4B/S87 Společné odborné 
učebny 

V jedné ZŠ kvalitně vybavit odborné 
učebny (Fy, Ch, Bi), škola musí mít 
dobrou dopravní dostupnost, v ní 
programy pro jiné školy 

Realizační tým 
MAP, dotčené ZŠ 

2018-2019 50/rok (jen 
využití bez 
investice) 

OP VVV –MAP 
II, investiční 
programy 
(MŠMT?) / IROP 

4B 2, 5,  

4/4B/S88 Společný bazén Výstavba či společný pronájem 
bazénu pro výuku plavání pro více 
ZŠ 

Realizační tým 
MAP, dotčené ZŠ 

2018-2019 200/ rok 
(pronájem) 

OP VVV –MAP II 
/ investiční  
programy 
MŠMT/ MF;  

4B 3 

5/5A/S89 Sport pro všechny Spolupráce ZŠ v oblasti sportu, 1x 
ročně turnaje škol v regionu, může 
být i na neutrální půdě s kvalitním 
vybavením (Kotlářka) 

Školy v regionu 2018-2019 200 OP VVV –MAP II 5A 3 

5/5A/S90 Regionální olympiády Olympiády v „odborných“ 
předmětech (polytechnické 

Školy v regionu 2018-2019 50 OP VVV –MAP II 5A 2, 3, 5, 6, 7 
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vzdělávání), nejlepší z regionu by se 
hlásili do vyšších soutěží 

2/2A/S91 Sdílení zkušeností 
pedagogů z různých 
škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv 
(pro MŠ) 

Cílem je podpora pedagogů MŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
prostřednictvím vzájemné výměny 
zkušeností mezi pedagogy různých 
škol. 

MŠ Tursko, MŠ 
Hostivice, MŠ 
Jablíčko, MŠ 
Kněževes 

2017-2019 220,792 OP VVV 
(šablony) 

2A, 4A 1 

2/2A/S92 Sdílení zkušeností 
pedagogů z různých 
škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv 
(pro ZŠ) 

Cílem je podpora pedagogů ZŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání žáků 
prostřednictvím vzájemné výměny 
zkušeností mezi pedagogy různých 
škol. 

ZŠ Tursko, MŠ 
Únětice 

2017-2019 25,476 OP VVV 
(šablony) 

2A, 4A, 4B 2, 3 

2/2A/S93 Sdílení zkušeností 
vedoucích pracovníků 
MŠ 

Pravidelná setkání ředitelů a 
vedoucích pracovníků MŠ z regionu 
Roztocko-Hostivicko během 
školního roku 

RT MAP a MŠ v 
regionu 

2018-2023 20 OP VVV – MAP 
II 

2A 1 

2/2A/S94 Sdílení zkušeností 
vedoucích pracovníků 
ZŠ 

Pravidelná setkání ředitelů a 
vedoucích pracovníků ZŠ z regionu 
Roztocko-Hostivicko během 
školního roku 

RT MAP a ZŠ v 
regionu 

2018-2023 20 OP VVV – MAP 
II 

2A 2, 3 

 

 

5.3. Aktivity jednotlivých škol 

5.3.1. Region Dolnobřežansko-Jílovsko 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

2/2A/I1 Personální podpora MŠ 
– školní asistent 

Dočasná personální podpora pro 
MŠ, která umožní poskytnout větší 
podporu dětem ohroženým 
školním neúspěchem 

MŠ Vestec, MŠ 

Psáry, MŠ  

Okrouhlo, MŠ Zvole, 

MŠ Dolní Břežany, 

MŠ Vrané, MŠ 

DaVinci; MŠ 

Štěchovice; MŠ 

Hradištko; MŠ Jílové 

u Prahy 

 

2017-2019 3 256,860 

 

OP VVV 
(šablony) 

2A 1 
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3/3A/I2 Personální podpora MŠ 
– speciální pedagog 

Dočasná personální podpora MŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu dětem ohroženým 
školním neúspěchem. Týká se škol, 
které začleňují do kolektivu 
minimálně 3 děti s potřebou 
podpůrných opatření prvního 
stupně se SVP. 

MŠ Sunny Canadian 

 

2017-2019 364,455 

 

OP VVV 
(šablony) 

3A, 2A 1 

2/2A/I3 Personální podpora MŠ 
- chůva 

Dočasná personální podpora pro 
MŠ, které integrují do kolektivu 
dvouleté děti. 

MŠ Kamenný Přívoz 

 

2017-2019 193,620 

 

OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

5/5A/I4 Personální podpora ZŠ 
– školní asistent 

Dočasná personální podpora pro 
ZŠ, která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem 

ZŠ Zvole; ZŠ 
Štěchovice; ZŠ 
Davle 

2017-2019 840,480 OP VVV 
(šablona) 

5A 3 

5/5A/I5 Personální podpora ZŠ - 
psycholog 

Dočasná personální podpora ZŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem. Týká se škol, 
které začleňují do kolektivu 
minimálně 3 žáků s potřebou 
podpůrných opatření prvního 
stupně se SVP. 

ZŠ Jesenice, ZŠ 

Dolní Břežany, ZŠ 

DaVinci, ZŠ Sunny 

Canadian; ZŠ Davle; 

ZŠ Jílové u Prahy 

 

2016-2019 4037,040 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

5/5A/I6 Personální podpora ZŠ-
speciální pedagog 

Dočasná personální podpora ZŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem. Týká se škol, 
které začleňují do kolektivu 
minimálně 3 žáků s potřebou 
podpůrných opatření prvního 
stupně se SVP. 

ZŠ Vrané  nad 

Vltavou, ZŠ Amos-

Psáry, ZŠ Dolní 

Břežany, ZŠ Sunny 

Canadian; ZŠ 

Hradištko; ZŠ Jílové 

u Prahy 

2017-2018 2523,150 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

2/2A/I7 DVPP v MŠ - čtenářská 
pre-gramotnos dětí 

Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Psáry, MŠ 

Kamarád Jesenice, 

MŠ Zvole, MŠ 

Jesenice; MŠ 

Štěchovice; MŠ 

Hradištko; MŠ Jílové 

2017-2019 270,260 OP VVV 
(šablony) 

2A, 4A 1 

2/2A/I8 DVPP v MŠ – 
matematická pre-
gramotnost dětí 

Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Vestec, MŠ 

Kamarád Jesenice, 

MŠ Dolní Břežany, 

2017-2019 270,260 OP VVV 
(šablony) 

2A, 4A 1 
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MŠ Zvole, MŠ 

Jesenice, MŠ 

DaVinci, MŠ Sunny 

Canadian; MŠ 

Štěchovice; MŠ 

Hradištko; MŠ Jílové 

u Prahy 

2/2A/I9 DVPP v MŠ -inkluze Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Kamarád 

Jesenice, MŠ Dolní 

Břežany 

 

2017-2019 74,272 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

2/2A/I10 DVPP v MŠ – specifika 
práce s dvouletými 
dětmi 

Podpora pedagogů MŠ 
prostřednictvím DVPP zaměřeného 
na osobnostně sociální rozvoj 
dvouletých dětí v MŠ 

MŠ Psáry, MŠ 

Okrouhlo; MŠ 

Štěchovice; MŠ 

Kamenný Přívoz 

 

2017-2019 81,024 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

3/3A/I11 DVPP - Individualizace 
vzdělávání v MŠ 

Cílem je posílit kompetence 
pedagogů v individualizaci 
vzdělávání dětí v MŠ 

MŠ Jesenice 

 

2017-2019 84,400 OP VVV 
(šablony) 

3A, 2A 1 

2/2A/I12 DVPP – osobnostně 
sociální rozvoj 
pedagogů v MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
v MŠ. 

MŠ Vestec, MŠ 

Psáry, MŠ Jesenice, 

MŠ Vrané  nad 

Vltavou; MŠ 

Štěchovice; MŠ 

Hradištko; MŠ 

Kamenný Přívoz 

2017-2019 297,088 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

3/3A/I13 DVPP – prevence 
logopedických vad a 
problémů 
komunikačních 
schopností u dětí v MŠ 

Cílem je posílit síť logopedických 
asistentů a tím podpořit přirozený 
vývoj řeči dětí a plošně posílit 
prevenci častých logopedických vad 
či poruch řeči předškolních dětí. 

MŠ Kamarád 

Jesenice, MŠ Zvole, 

MŠ Jesenice, MŠ 

DaVinci, MŠ Sunny 

Canadian; MŠ 

Štěchovice; MŠ 

Jílové u Prahy, MŠ 

Hradištko 

2017-2018 734,280 OP VVV 
(šablony) 

3A 1 

2/2A/I14 Supervize pro MŠ Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
prostřednictvím odborně vedené 

MŠ Dolní Břežany 2017-2019 59,396 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 
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supervize. 

4/4A/I15 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku matematické 
gramotnosti (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
matematické gramotnosti. 

ZŠ Jesenice, ZŠ 

Dolní Břežany, ZŠ 

Sunny Canadian 

International 

School; ZŠ Kamenný 

Přívoz; ZŠ 

Hradištko, ZŠ Jílové 

u Prahy 

2017-2019 263,328 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,3 

4/4A/I16 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku čtenářské 
gramotnosti (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
čtenářské gramotnosti. 

ZŠ Amos-Psáry, ZŠ 

Jesenice, ZŠ Dolní 

Břežany; ZŠ Jílové u 

Prahy ZŠ Kamenný 

Přívoz 

 

2017-2019 310,592 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,3 

5/5A/I17 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ v oblasti 
inkluze (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti inkluze. 

ZŠ Amos – Psáry, ZŠ 

Jesenice; ZŠ 

Hradištko; ZŠ Jílové 

u Prahy 

2017-2019 360,800 OP VVV 
(šablony) 

5A, 2A 3 

2/2A/I18 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ v oblasti 
mentoringu (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti 
mentoringu. 

ZŠ Štěchovice, ZŠ 

Davle; ZŠ Hradištko, 

ZŠ Jílové u Prahy 

 

2017-2019 145,168 OP VVV 
(šablony) 

2A 2, 3 

4/4A/I19 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku cizích jazyků 
(DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
cizích jazyků. 

ZŠ Hradištko 

 

2017-2019 27,008 

 

OP VVV 
(šablony) 

4A 7,3 

4/4A/I20 Vzájemná spolupráce 
pedagogů  

Cílem je prohloubit spolupráci 
pedagogů ZŠ v oblasti podpory 
rozvoje základních gramotností – 
čtenářská a matematická 
gramotnost. 

ZŠ Davle; ZŠ Jílové 

 

2017-2019 146,072 OP VVV 
(šablony) 

4A,2A 2, 3 

4/4A/I21 Tandemová výuka v ZŠ Cílem je prohloubit spolupráci 
pedagogů ZŠ v oblasti podpory 
základních gramotností a 
společného vzdělávání. 

ZŠ Amos Psáry, ZŠ 

Sunny Canadian 

 

2017-2019 70,020 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,3 

4/4A/I22 Čtenářské kluby pro Rozvoj systému podpory čtenářské ZŠ Vrané nad 2017-2019 345,540 OP VVV 4A 2, 3 
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žáky ZŠ gramotnosti na základních školách 
formou volnočasové aktivity. 

Vltavou, ZŠ 

Jesenice; ZŠ 

Kamenný Přívoz 

(šablony) 

4/4A/I23 Kluby zábavné logiky a 
deskových her na ZŠ 

Rozvoj systému podpory 
matematické gramotnosti na 
základních školách formou 
volnočasové aktivity. 

ZŠ Vrané nad 

Vltavou, ZŠ Zvole; 

ZŠ Hradištko 

2017-2019 276,432 OP VVV 
(šablony) 

4A 2,3 

5/5A/I24 Podpora žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

Doučování a příprava na vyučování ZŠ Zvole, ZŠ Vrané 

nad Vltavou, ZŠ 

Jesenice; ZŠ 

Štěchovice; ZŠ 

Davle; ZŠ Hradištko; 

ZŠ Kamenný Přívoz; 

ZŠ Jílové u Prahy 

 

2017-2019 579,795 OP VVV 
(šablony) 

5A, 4A 3, 2 

3/3A/I25 Odborně zaměřená 
setkání s rodiči v MŠ 

Cílem je poskytnout rodičům ve 
spolupráci s odborníkem dostatek 
informací potřebných a 
souvisejících s nástupem dítěte do 
ZŠ. 

MŠ Sunny 

Canadian; MŠ 

Štěchovice 

 

2017-2019 66,168 OP VVV 
(šablony) 

3A 1 

5/5A/I26 Odborně zaměřená 
setkání s rodiči v ZŠ 

Cílem je poskytnout rodičům 
informace a možnost setkání a 
diskuze nad zvolenými tématy 
souvisejícími s modernizací a 
kvalitou vzdělávání, např. motivace 
k učení, využití talentu, měkké 
dovednosti a jejich význam, atd. 

ZŠ Amos-Psáry, ZŠ 

Jesenice, ZŠ 

DaVinci; ZŠ 

Hradištko 

 

2016-2019 88,224 OP VVV 
(šablony) 

5A 3, 4, 5, 6, 7, 8 

2/2A/I27 Supervize Supervizní a metodická 
podpora týmu 

ZŠ da Vinci 2018/2019 2000,000 Vlastní / grant 2A,  5A 3 

 

 

5.3.2. Region Mníšecko-Černošicko 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

2/2A/I28 Personální podpora MŠ 
– školní asistent 

Dočasná personální podpora pro 
MŠ, která umožní poskytnout větší 
podporu dětem ohroženým 
školním neúspěchem 

MŠ Lety, MŠ 
Řevnice; MŠ Mníšek 
pod Brdy - 9.května; 
MŠ Řevnice; MŠ 

2017-2019 21 01,2 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 
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Klínec; MŠ Líšnice; 
MŠ Mníšek pod 
Brdy – Nová 499 

5/5A/I29 Personální podpora ZŠ - 
psycholog 

Dočasná personální podpora ZŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem. Týká se škol, 
které začleňují do kolektivu 
minimálně 3 žáků s potřebou 
podpůrných opatření prvního 
stupně se SVP. 

ZŠ Mníšek pod Brdy 2017-2019 616,770 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

2/2A/I30 Personální podpora MŠ 
- chůva 

Dočasná personální podpora pro 
MŠ, které integrují do kolektivu 
dvouleté děti. 

MŠ Karlík 2017-2019 161,35 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

5/5A/I31 Personální podpora ZŠ 
– školní asistent 

Dočasná personální podpora pro 
ZŠ, která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem 

ZŠ Mníšek pod 
Brdy; ZŠ Všenory; ZŠ 
Líšnice 

2017-2019 735,420 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

5/5A/I32 Personální podpora ZŠ-
speciální pedagog 

Dočasná personální podpora ZŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem. Týká se škol, 
které začleňují do kolektivu 
minimálně 3 žáků s potřebou 
podpůrných opatření prvního 
stupně se SVP. 

ZŠ Řevnice; ZŠ 
Mníšek pod Brdy 

2017-2019 1457,82 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

2/2A/I33 DVPP v MŠ - čtenářská 
pre-gramotnos dětí 

Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Řevnice; MŠ 
Karlík; MŠ Klínec; 
MŠ Všenory; MŠ 
Líšnice; MŠ Čisovice 

 

 

2017-2019 81,024 OP VVV 
(šablony) 

2A, 4A 1 

2/2A/I34 DVPP v MŠ – 
matematická pre-
gramotnost dětí 

Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Lety, MŠ Mníšek 
pod Brdy; MŠ 
Klínec; MŠ Všenory; 
MŠ Čisovice 

2017-2019 87,776 OP VVV 
(šablony) 

2A, 4A 1 

2/2A/I35 DVPP v MŠ -inkluze Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Klínec; MŠ 
Všenory; MŠ 
Čisovice 

2017-2019 54,016 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

2/2A/I36 DVPP v MŠ – specifika Podpora pedagogů MŠ MŠ Klínec; MŠ 2017-2019 70,896 OP VVV 2A 1 
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práce s dvouletými 
dětmi 

prostřednictvím DVPP zaměřeného 
na osobnostně sociální rozvoj 
dvouletých dětí v MŠ 

Všenory; MŠ 
Čisovice 

(šablony) 

2/2A/I37 DVPP – osobnostně 
sociální rozvoj 
pedagogů v MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
v MŠ. 

MŠ Mníšek pod 
Brdy; MŠ Všenory; 
MŠ Čisovice 

2017-2019 212,688 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

3/3A/I38 DVPP – prevence 
logopedických vad a 
problémů 
komunikačních 
schopností u dětí v MŠ 

Cílem je posílit síť logopedických 
asistentů a tím podpořit přirozený 
vývoj řeči dětí a plošně posílit 
prevenci častých logopedických vad 
či poruch řeči předškolních dětí. 

MŠ Lety; MŠ 
Řevnice; MŠ 
Všenory; MŠ 
Mníšek pod Brdy; 
MŠ Čisovice 

2017-2019 227,88 OP VVV 
(šablony) 

3A 1 

2/2A/I39 Supervize pro MŠ Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
prostřednictvím odborně vedené 
supervize. 

MŠ Všenory; MŠ 
Mníšek pod Brdy 

2017-2019 59,396 OP VVV 
(šablony) 

3A, 2A 1 

4/4A/I40 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku matematické 
gramotnosti (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
matematické gramotnosti. 

 

 

ZŠ Řevnice; ZŠ 

Všenory; ZŠ 

Čisovice; ZŠ Mníšek 

pod Brdy 

2017-2019 236,320 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2 

4/4A/I41 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku čtenářské 
gramotnosti (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
čtenářské gramotnosti. 

ZŠ Řevnice; ZŠ 
Mníšek pod Brdy; 
ZŠ Čisovice 

2017-2019 168,8 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2 

5/5A/I42 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ v oblasti 
inkluze (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti inkluze. 

 

ZŠ Řevnice; ZŠ 

Všenory; ZŠ Čisovice 

2017-2019 162,048 OP VVV 
(šablony) 

5A, 2A 3 

2/2A/I43 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ v oblasti 
mentoringu (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti 
mentoringu. 

ZŠ Řevnice; ZŠ 
Mníšek pod Brdy; 
ZŠ Všenory 

2017-2019 249,824 OP VVV 
(šablony) 

2A 3 

4/4A/I44 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku cizích jazyků 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 

ZŠ Mníšek pod 
Brdy; ZŠ Všenory 

2017-2019 37,136 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 7, 3 
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(DVPP) cizích jazyků. 

4/4A/I45 Vzájemná spolupráce 
pedagogů  

Cílem je prohloubit spolupráci 
pedagogů ZŠ v oblasti podpory 
rozvoje základních gramotností – 
čtenářská a matematická 
gramotnost. 

ZŠ Řevnice 2017-2019 16,136 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,3 

4/4A/I46 Nové  metody ve  výuce 
na ZŠ (DVPP) 

Cílem je prohloubit profesní  
kompetence pedagogů 
prostřednictvím vzájemné 
spolupráce s využitím prvků  
mentoringu, zaměřené na 
čtenářskou a matematickou 
gramotnost 

 

 

ZŠ Mníšek pod Brdy 

 2017-2019 32,262 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,3 

4/4A/I47 Tandemová výuka v ZŠ Cílem je prohloubit spolupráci 
pedagogů ZŠ v oblasti podpory 
základních gramotností a 
společného vzdělávání. 

ZŠ Řevnice 2017-2019 15,560 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,3 

4/4A/I48 Čtenářské kluby pro 
žáky ZŠ 

Rozvoj systému podpory čtenářské 
gramotnosti na základních školách 
formou volnočasové aktivity. 

ZŠ Řevnice; ZŠ 
Všenory; ZŠ Čisovice 

2017-2019 120,939 Op VVV 
(šablony) 

4A,  2 

4/4A/I49 Kluby zábavné logiky a 
deskových her na ZŠ 

Rozvoj systému podpory 
matematické gramotnosti na 
základních školách formou 
volnočasové aktivity. 

ZŠ Řevnice; ZŠ 
Všenory; ZŠ Líšnice; 
ZŠ Čisovice 

2017-2019 120,939 OP VVV 
(šablony) 

4A,B 2 

5/5A/I50 Podpora žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

Doučování a příprava na vyučování ZŠ Řevnice; ZŠ 
Mníšek pod Brdy; 
ZŠ Líšnice 

2017-2019 93,753 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

5/5A/I51 Odborně zaměřená 
setkání s rodiči v MŠ 

Cílem je poskytnout rodičům ve 
spolupráci s odborníkem dostatek 
informací potřebných a 
souvisejících s nástupem dítěte do 
ZŠ. 

MŠ Lety, MŠ 
Řevnice, MŠ Karlík; 
MŠ Všenory 

2017-2019 154,392 OPVVV 
(šablony) 

3A, 5A,  1, 3 

5/5A/I52 Odborně zaměřená 
setkání s rodiči v ZŠ 

Cílem je poskytnout rodičům 
informace a možnost setkání a 
diskuze nad zvolenými tématy 
souvisejícími s modernizací a 
kvalitou vzdělávání, např. motivace 
k učení, využití talentu, měkké 
dovednosti a jejich význam, atd. 

ZŠ Všenory; ZŠ 
Řevnice 

2017-2019 110,280 OPVVV 
(šablony) 

5A, 4AB 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 
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5.3.3. Region Jihozápad 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

2/2A/I53 Personální podpora MŠ 
– školní asistent 

Dočasná personální podpora pro 
MŠ, která umožní poskytnout větší 
podporu dětem ohroženým 
školním neúspěchem 

MŠ Tachlovice, 
Nučice, Úhonice 

2017-2019 822,970 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

3/3A/I54 Personální podpora MŠ Personální podpora MŠ 
(psychologové) 

MŠ Chýně 2017-2019 336,420 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

5/5A/I55 Personální podpora ZŠ 
– školní asistent 

Dočasná personální podpora pro 
ZŠ, která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem 

ZŠ Tachlovice, ZŠ 
Nučice, Úhonice 

2017-2019 1 260,720 OP VVV 

(šablony) 
5A 3 

5/5A/I56 Personální podpora ZŠ - 
psycholog 

Dočasná personální podpora ZŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem. Týká se škol, 
které začleňují do kolektivu 
minimálně 3 žáků s potřebou 
podpůrných opatření prvního 
stupně se SVP. 

ZŠ Rudná 2017-2019 672,840 OP VVV 

(šablony) 
5A 3 

5/5A/I57 Personální podpora ZŠ-
speciální pedagog 

Dočasná personální podpora ZŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem. Týká se škol, 
které začleňují do kolektivu 
minimálně 3 žáků s potřebou 
podpůrných opatření prvního 
stupně se SVP. 

ZŠ Rudná 2017-2019 672,840 OP VVV 

(šablony) 
5A 3 

2/2A/I58 DVPP v MŠ - čtenářská 
pre-gramotnos dětí 

Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Rudná, Ořech, 
Tachlovice, Chýně, 
Úhonice, Chrášťany 

2017-2019 195,808 OP VVV 

(šablony) 
2A, 4A, 3A 1 

2/2A/I59 DVPP v MŠ – 
matematická pre-
gramotnost dětí 

Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Rudná, Ořech, 
Úhonice, Chýně, 
Chrášťany 

2017-2019 189,056 OP VVV 

(šablony) 
2A 1 

2/2A/I60 DVPP v MŠ -inkluze Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 

MŠ Ořech 2017-2019 27,008 OP VVV 

(šablony) 
2A, 3A 1 



 

117 

průběžného sebevzdělávání. 

2/2A/I61 DVPP v MŠ – specifika 
práce s dvouletými 
dětmi 

Podpora pedagogů MŠ 
prostřednictvím DVPP zaměřeného 
na osobnostně sociální rozvoj 
dvouletých dětí v MŠ 

MŠ Rudna, MŠ 
Ořech,  

2017-2019 50,640 OP VVV 

(šablony) 
2A 1 

2/2A/I62 DVPP – osobnostně 
sociální rozvoj 
pedagogů v MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
v MŠ. 

MŠ Ořech, MŠ 
Chrášťany 

2017-2019 60,768 OP VVV 

(šablony) 
2A 1 

3/3A/I63 DVPP – prevence 
logopedických vad a 
problémů 
komunikačních 
schopností u dětí v MŠ 

Cílem je posílit síť logopedických 
asistentů a tím podpořit přirozený 
vývoj řeči dětí a plošně posílit 
prevenci častých logopedických vad 
či poruch řeči předškolních dětí. 

MŠ Rudná, Ořech, 
Chýně, Chrášťany 

2017-2019 253,200 OP VVV 

(šablony) 
3A 1 

4/4A/I64 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku matematické 
gramotnosti (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
matematické gramotnosti. 

ZŠ Rudná,  Jinočany, 
Chýně, Chrášťany 

2017-2019 249,824 OP VVV 

(šablony) 
4A,2A 2 

4/4A/I65 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku čtenářské 
gramotnosti (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
čtenářské gramotnosti. 

ZŠ Rudná, Jinočany, 
Tachlovice, Chýně, 
Chrášťany 

2017-2019 263,328 OP VVV 

(šablony) 
2A; 4A 2 

5/5A/I66 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ v oblasti 
inkluze (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti inkluze. 

ZŠ Rudná, 
Chrášťany 

2017-2019 119,248 OP VVV 

(šablony) 
5A, 2A 3 

2/2A/I67 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ v oblasti 
mentoringu (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti 
mentoringu. 

ZŠ Jinočany, Chýně, 
Chrášťany, Úhonice 

2017-2019 94,528 OP VVV 

(šablony) 
2A 3 

4/4A/I68 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku cizích jazyků 
(DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
cizích jazyků. 

ZŠ Chýně, Chrášťany 2017-2019 27,008 OP VVV 

(šablony) 
4A, 2A 7, 3 

4/4A/I69 Vzájemná spolupráce 
pedagogů  

Cílem je prohloubit spolupráci 
pedagogů ZŠ v oblasti podpory 
rozvoje základních gramotností – 

ZŠ Tachlovice, 
Jinočany, Rudná, 
Chrášťany, 

2017-2019 107,004 OP VVV 

(šablony) 
4A;2A 2,3 
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čtenářská a matematická 
gramotnost. 

4/4A/I70 Tandemová výuka v ZŠ Cílem je prohloubit spolupráci 
pedagogů ZŠ v oblasti podpory 
základních gramotností a 
společného vzdělávání. 

ZŠ Tachlovice 2017-2019 31,120 OP VVV 

(šablony) 
4A,2A 2,3 

4/4A/I71 Čtenářské kluby pro 
žáky ZŠ 

Rozvoj systému podpory čtenářské 
gramotnosti na základních školách 
formou volnočasové aktivity. 

ZŠ Rudná, 
Tachlovice, 
Jinočany, Úhonice, 
Chýně, Chrášťany 

2017-2019 259,155 OP VVV 

(šablony) 
4A 2, 3 

4/4A/I72 Kluby zábavné logiky a 
deskových her na ZŠ 

Rozvoj systému podpory 
matematické gramotnosti na 
základních školách formou 
volnočasové aktivity. 

ZŠ Rudná, 
Tachlovice, 
Jinočany, Úhonice, 
Chýně, Chrášťany 

2017-2019 190,047 OP VVV 

(šablony) 
4A,2A 2,3 

5/5A/I73 Podpora žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

Doučování a příprava na vyučování ZŠ Rudná, 
Tachlovice, 
Jinočany, Úhonice, 
Chýně, Chrášťany 

2017-2019 340,920 OP VVV 

(šablony) 
5A 3 

3/3A/I74 Odborně zaměřená 
setkání s rodiči v MŠ 

Cílem je poskytnout rodičům ve 
spolupráci s odborníkem dostatek 
informací potřebných a 
souvisejících s nástupem dítěte do 
ZŠ. 

MŠ Rudná, Ořech, 
Tachlovice, Chýně, 
Úhonice, Chrášťany 

2017-2019 419,064 OP VVV 

(šablony) 
3A, 5A 1,3 

5/5A/I75 Odborně zaměřená 
setkání s rodiči v ZŠ 

Cílem je poskytnout rodičům 
informace a možnost setkání a 
diskuze nad zvolenými tématy 
souvisejícími s modernizací a 
kvalitou vzdělávání, např. motivace 
k učení, využití talentu, měkké 
dovednosti a jejich význam, atd. 

ZŠ Jinočany 2017-2019 44,122 OP VVV 

(šablony) 
5A, 4AB 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

 

5.3.4. Region Roztocko-Hostivicko 

číslo aktivity název charakteristika, cíl realizátor 
doba 

realizace 
náklady  
(tis. Kč) 

zdroj 
financování 

vazba na 
cíle MAP 

vazba na povinné 
opatření 

2/2A/I77 Personální podpora MŠ 
– školní asistent 

Dočasná personální podpora pro 
MŠ, která umožní poskytnout větší 
podporu dětem ohroženým 
školním neúspěchem 

MŠ Hostivice, ZŠMŠ 
Jeneč, MŠ Roztoky 
Přemyslovská 

2017-2019 998,070  OP VVV 
(šablony) 

2A 1 
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2/2A/I78 Personální podpora MŠ 
- chůva 

Dočasná personální podpora pro 
MŠ, které integrují do kolektivu 
dvouleté děti. 

Směrovka Hostivice 2017-2019 225,890 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

5/5A/I79 Personální podpora ZŠ 
– školní asistent 

Dočasná personální podpora pro 
ZŠ, která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem 

ZŠ MŠ Jeneč 2017-2019 210,120 OP VVV 
(šablony) 

2A 3 

5/5A/I80 Personální podpora ZŠ-
speciální pedagog 

Dočasná personální podpora ZŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem. Týká se škol, 
které začleňují do kolektivu 
minimálně 3 žáků s potřebou 
podpůrných opatření prvního 
stupně se SVP. 

ZŠ Roztoky 2017-2019 672,840 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

5/5A/I81 Personální podpora ZŠ 
– sociální pedagog 

Dočasná personální podpora ZŠ, 
která umožní poskytnout větší 
podporu žákům ohroženým 
školním neúspěchem.  

ZŠ Roztoky 2017-2019 676,080 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

2/2A/I82 DVPP v MŠ - čtenářská 
pre-gramotnos dětí 

Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Tursko, MŠZŠ 
Hnízdo Únětice, MŠ 
Jablíčko Velké 
Přílepy 

2017-2019 162,048 OP VVV 
(šablony) 

2A, 3A, 4A 1 

2/2A/I83 DVPP v MŠ – 
matematická pre-
gramotnost dětí 

Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠ Tursko, MŠ 
Hostivice, MŠ 
Horoměřice, ZŠ MŠ 
Jeneč, MŠ Jablíčko, 
MŠZŠ Hnízdo 
Únětice 

2017-2019 391,616 OP VVV 
(šablony) 

2A, 3A, 4A  1 

2/2A/I84 DVPP v MŠ -inkluze Cílem je podpořit profesní růst  
pedagogických pracovníků pomocí 
dlouhodobého vzdělávání a 
průběžného sebevzdělávání. 

MŠZŠ Hnízdo 
Únětice 

2017-2019 40,512 OP VVV 
(šablony) 

2A, 3A 1 

3/3A/I85 DVPP - Individualizace 
vzdělávání v MŠ 

Cílem je posílit kompetence 
pedagogů v individualizaci 
vzdělávání dětí v MŠ 

MŠ Tursko, ZŠMŠ 
Hnízdo Únětice 

2017-2019 67,520 OP VVV 
(šablony) 

2A, 3A 1 

2/2A/I86 DVPP – osobnostně 
sociální rozvoj 
pedagogů v MŠ 

Cílem je podpořit pedagogy ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
v MŠ. 

MŠ Hostivice, ZŠMŠ 
Hnízdo Únětice, MŠ 
Tursko 

2017-2019 195,008 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

3/3A/I87 DVPP – prevence Cílem je posílit síť logopedických MŠ Tursko, MŠ ZŠ 2017-2019 329,160 OP VVV 3A 1 
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logopedických vad a 
problémů 
komunikačních 
schopností u dětí v MŠ 

asistentů a tím podpořit přirozený 
vývoj řeči dětí a plošně posílit 
prevenci častých logopedických vad 
či poruch řeči předškolních dětí. 

Jeneč, MŠ Roztoky 
Přemyslovská, MŠ 
Jablíčko 

(šablony) 

2/2A/I88 Supervize pro MŠ Cílem je podpořit pedagogy MŠ ve 
zvyšování kvality jejich každodenní 
práce při vzdělávání a výchově dětí 
prostřednictvím odborně vedené 
supervize. 

MŠ Horoměřice, 
ZŠMŠ Hnízdo 
Únětice 

2017-2019 140,490 OP VVV 
(šablony) 

2A 1 

4/4A/I89 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku matematické 
gramotnosti (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
matematické gramotnosti. 

ZŠ Tursko, ZŠ Velké 
Přílepy, ZŠ 
Horoměřice, ZŠMŠ 
Hnízdo Únětice 

2017-2019 216,064 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2 

4/4A/I90 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku čtenářské 
gramotnosti (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
čtenářské gramotnosti. 

ZŠ Velké Přílepy, ZŠ 
Horoměřice 

2017-2019 94,528 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2 

5/5A/I91 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ v oblasti 
inkluze (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti inkluze. 

ZŠ Velké Přílepy, 
ZŠMŠ Hnízdo 
Únětice; ZŠ MŠ 
Jeneč, ZŠ Tursko, ZŠ 
Roztoky, 

2017-2019 324,320 OP VVV 
(šablony) 

5A, 2A 3 

2/2A/I92 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ v oblasti 
mentoringu (DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti 
mentoringu. 

ZŠ Tursko 2017-2019 23,632 OP VVV 
(šablony) 

2A 3 

4/4A/I93 Profesní rozvoj 
pedagogických 
pracovníků ZŠ pro 
výuku cizích jazyků 
(DVPP) 

Cílem je podpořit profesní rozvoj 
pedagogů pomocí dlouhodobého 
vzdělávání a průběžného 
sebevzdělávání v oblasti výuky 
cizích jazyků. 

ZŠ Tursko, ZŠ Velké 
Přílepy, ZŠMŠ 
Hnízdo Únětice, ZŠ 
Horoměřice 

2017-2019 155,296 OP VVV 
(šablony) 

2A 2, 7 

4/4A/I94 Vzájemná spolupráce 
pedagogů ZŠ_Čtenářská 
gramotnost 

Vzájemná spolupráce pedagogů 
ZŠ_Čtenářská gramotnost 

ZŠ Tursko 2017-2019 16,136 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2 

4/4A/I95 Vzájemná spolupráce 
pedagogů 
ZŠ_Matematická 
gramotnost 

Vzájemná spolupráce pedagogů 
ZŠ_Matematická gramotnost 

ZŠ Tursko, ZŠMŠ 
Hnízdo Únětice 

2017-2019 80,680 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2 
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4/4A/I96 Tandemová výuka v ZŠ Cílem je prohloubit spolupráci 
pedagogů ZŠ v oblasti podpory 
základních gramotností a 
společného vzdělávání. 

ZŠMŠ Hnízdo 
Únětice 

2017-2019 7,780 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2, 3 

4/4A/I97 CLIL ve výuce na ZŠ Cílem je prohloubit znalosti 
pedagogů a zvýšit jejich 
kompetence ve využívání metody 
CLIL při výuce nejazykových 
předmětů. 

ZŠ Tursko, ZŠ 
Roztoky 

2017-2019 161,310 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,5, 6, 8 

4/4A/I98 Čtenářské kluby pro 
žáky ZŠ 

Rozvoj systému podpory čtenářské 
gramotnosti na základních školách 
formou volnočasové aktivity. 

ZŠ Roztoky, ZŠ 
Velké Přílepy, ZŠ MŠ 
Jeneč, ZŠ Tursko, ZŠ 
Horoměřice 

2017-2019 570,141 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,3 

4/4A/I99 Kluby zábavné logiky a 
deskových her na ZŠ 

Rozvoj systému podpory 
matematické gramotnosti na 
základních školách formou 
volnočasové aktivity. 

ZŠ Roztoky, ZŠ 
Velké Přílepy,  ZŠ 
Tursko, ZŠ MŠ 
Jeneč, ZŠ 
Horoměřice 

2017-2019 570,141 OP VVV 
(šablony) 

4A, 2A 2,3 

5/5A/I100 Podpora žáků 
ohrožených školním 
neúspěchem 

Doučování a příprava na vyučování ZŠ Roztoky, ZŠ 
Velké Přílepy, ZŠ MŠ 
Jeneč, ZŠ Tursko, ZŠ 
Horoměřice 

2017-2019 528,426 OP VVV 
(šablony) 

5A 3 

3/3A/I101 Odborně zaměřená 
tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči 
dětí v MŠ 

Cílem je poskytnout rodičům ve 
spolupráci s odborníkem dostatek 
informací potřebných a 
souvisejících s nástupem dítěte do 
ZŠ. 

MŠ Tursko, MŠ 
Hostivice, MŠ 
Jablíčko, MŠ 
Horoměřice, MŠ 
Roztoky 
Přemyslovská. 
Směrovka 

2017-2019 198,504 OP VVV 
(šablony) 

3A 1 

5/5A/I102 Odborně zaměřená 
tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči 
žáků ZŠ 

Cílem je poskytnout rodičům 
informace a možnost setkání a 
diskuze nad zvolenými tématy 
souvisejícími s modernizací a 
kvalitou vzdělávání, např. motivace 
k učení, využití talentu, měkké 
dovednosti a jejich význam, atd. 

ZŠ Roztoky, MŠ 
Únětice 

2017-2019 44,112 OP VVV 
(šablony) 

5A, 4A 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 

5/5A/I103 Vědomostní soutěže Účasti na vědomostních soutěžích 
pro malé školy (podpora dopravy, 
podpora kroužků pro zvídavé děti) 

realizační tým MAP 2018-2019 20 MAP 
implementační 

5A 2, 5, 6, 7, 8 
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5.4  Investice požadované v území 
Investice do infrastruktury pro vzdělávání jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 -  SIP102017. Jejich seznam se po půl roce v území vyhodnocuje a 

aktualizuje. Průběžně se sleduje úspešnost a pokrok jednotlivých individuálních žadatelů. 

Přehled investičních požadavků je dostupný na webových stránkách projektu vždy s informací, ke kterému dni je seznam schválen a kdy bude opět jeho 

aktualizace: http://www.map-orpcernosice.cz/projektove-dokumenty/ 

Poslední aktualizace proběhla k 5.10.2017 – SIP102017: http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/SIP102017.pdf 

 

 

 
 

 

http://www.map-orpcernosice.cz/projektove-dokumenty/
http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/SIP102017.pdf


 

 

6. Implementační část 

 

6.1. Řízení MAP a organizační zajištění implementace akčního plánu 

Pokračování činnosti struktur zapojených do MAP po skončení projektu (tj. od roku 2018) je 

podmíněno finančními zdroji. Předložený model vychází z toho, že těchto zdrojů bude omezené 

množství a významná část aktivit je nebude k fungování vyžadovat. 

Struktura partnerství odráží specifický charakter území ORP Černošice a i v územním členění navazuje 

na MAP v letech 2016-2017. 

Vychází z dosavadních zkušeností s naplňováním MAP v roce 2016, kdy se ukázalo, že 

 ředitelé základních a mateřských škol vítají možnost pravidelného či občasného vzájemného 

setkávání, na němž by byly řešeny každodenní i koncepční problémy škol, 

 zájem o spolupráci projevují i představitelé obcí – zřizovatelů základních a mateřských škol, a 

to zejména v oblasti investic, 

 do vzdělávání dětí a žáků se zapojují, často ve vazbě na aktivity školských zařízení, také 

neziskové organizace i aktivní jednotlivci, 

 nevyrovnaná je aktivita rodičovské veřejnosti, extrémní případy „zájmu“ souvisejí mnohdy se 

specifickým složením populace (vysoký podíl nových obyvatel, těsné sousedství Prahy). 

 

Identifikace dotčené veřejnosti 

Dotčenou veřejnost tvoří 

 ředitelé a pedagogové základních škol a ZUŠ 

 ředitelé a pedagogové mateřských škol 

 starostové, případně další představitelé obcí a měst, které jsou zřizovateli školských zařízení 

 představitelé neziskových organizací, které pracují s dětmi do věku 15 let 

 zástupci MAS s územím působnosti v ORP 

 zástupci školského odboru obce s rozšířenou působností 

 aktivní zástupci rodičovské veřejnosti 

 žáci (prostřednictvím žákovských parlamentů) 

 

Popis zapojení dotčené veřejnosti 

 ředitelé a pedagogové základních škol a ZUŠ – budou zapojeni do pracovních setkání a 

koordinačních zasedání, vybraní se budou účastnit také pléna 

 ředitelé a pedagogové mateřských škol – budou zapojeni do pracovních setkání a 

koordinačních zasedání, vybraní se budou účastnit také pléna 

 starostové, případně další představitelé obcí a měst, které jsou zřizovateli školských zařízení – 

budou se účastnit koordinačních zasedání, případně pléna 
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 představitelé neziskových organizací, které pracují s dětmi do věku 15 let – budou se účastnit 

koordinačních zasedání, případně pléna 

 zástupci MAS s územím působnosti v ORP – MAS budou nadále plnit roli koordinátora 

projektu (dílčí koordinátoři ve čtyřech oblastech území, „zastřešující“ role koordinátora jedné 

z MAS v území) 

 zástupci školského odboru obce s rozšířenou působností – zapojení odboru by usnadnilo 

oboustrannou výměnu informací 

 aktivní zástupci rodičovské veřejnosti – jejich účast bude dobrovolná, zapojení v plénu 

 děti a žáci – jejich zapojení bude v plénu prostřednictvím jejich rodičů 

 

Konkrétní zapojené subjekty do MAP a jejich míra zapojení je zveřejněná na webových stránkách 

projektu, je průběžně doplňována a aktualizována (min 1 x 6 měsíců) dle angažovanosti jednotlivých 

subjektů. 

 

Seznam relevantních aktérů ve vzdělávání dětí  a mládeže do 15 let 

je přílohou č.4 tohoto dokumentu 

 

Struktura a fungování partnerství 

MAP v letech 2016-2017 rozčlenil extrémně geograficky vymezené území ORP Černošice na čtyři 

oblasti (1. Dolnobřežansko-Jílovsko, 2. Mníšecko-Černošicko, 3. Jihozápad a 4. Roztocko-Hostivicko). 

Tyto oblasti by měly existovat i v dalších letech (možné úpravy podle působnosti pověřených obcí či 

spádovosti škol).  

Na činnost pracovních skupin v letech 2016-2017 budou navazovat pracovní setkání – zvlášť pro 

mateřské a pro základní školy a základní umělecké školy, organizované v jednotlivých regionech. 

Obvykle se schází 1 x za 2 měsíce. Setkání zpravidla organizují ředitelé ZŠ/MŠ/ZUŠ ze čtyř výše 

uvedených oblastí ORP Černošice. Výstupy pracovních setkání jsou: půlročně podklady pro aktualizaci 

požadovaných investic, jednou za rok podklady pro sestavení akčního plánu (zejména aktivity na 

úrovni škol - jaké šablony v daném roce realizují nebo budu realizovat, dále vyhodnocení z jejich 

pohledu účinnosti šablony a zhodnocení splnění akčního plánu za předchozí období, navázané 

spolupráce mezi školami). Každá skupina ředitelů v regionu, která bude organizovat pracovní setkání, 

bude mít svého „předsedu“ a „zástupce“, kteří se budou účastnit Výročního černošického pléna.  

Do těchto setkání budou začleněni také aktivní starostové obcí a zástupci neziskových organizací, a to 

tak, že dvakrát do roka se k nim přidají na větším setkání v daném území dohromady (tzv. 

koordinační zasedání), nejlépe vždy na počátku školního pololetí, na nichž budou přítomni i zástupci 

odboru úřadu ORP. Organizaci koordinačních zasedání bude realizovat RT MAP. Každý region si za 

koordinační zasedání volí svého předsedu a zástupce, kteří se budou opět účastnit Výročního 

černošického pléna. 

Cílem koordinačních zasedání bude mimo jiné aktualizovat v půlročním intervalu seznam investic, 

který je přílohou strategického rámce MAP a navrhovat na základě podkladů z pracovních setkání za 

dané území akční plán (1x ročně). Za jeho svolání v jednotlivých oblastech regionu a v daných 
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intervalech (2x ročně) bude odpovědný člen realizačního týmu (zástupce MAS operující na daném 

území), který se také bude jednání účastnit a povede ho. Odpovědností tohoto člena realizačního 

týmu bude také to, že v rámci „koordinovaných zasedání“ bude dodrženo pestré složení aktérů 

vzdělávání. (zástupci škol, obce, neziskových organizací, ZUŠ atd.). Výstupy z jednání regionálních 

zasedání budou realizačním týmem konsolidovány a předloženy na jednání Výročního černošického 

pléna. 

Výroční černošické plénum (v projektu Řídící výbor) odpovídá reprezentativnímu složení všech aktérů 

v území zabývajících se vzděláváním. Schází se také 2x ročně. 

Je třeba se snažit, aby v Plénu bylo pestré složení účastníků ze všech skupin dotčené veřejnosti, 

budou do něj přizváni tedy také zástupci neziskových organizací, veřejnosti, zástupce kraje, ITI a 

realizátorů MAP a KAP ze sousední Prahy. 

Toto plénum by se mělo z pragmatických důvodů uskutečnit v Černošicích. Bude schvalovat roční 

zprávu realizačního týmu, deklaratorně potvrzovat soulad seznamu investičních priorit s cíli MAP pro 

období 2017-2023, schvalovat aktuální verze investičních záměrů (aktualizace po 6 měsících), 

schvalovat akční plán na příslušný rok (anebo dvouleté období) a rozhodovat o dalším postupu MAP. 

Plénum zvolí svého předsedu, který se stává součástí realizačního týmu. 

Realizační tým se navrhuje 7členný: po 1 zástupci ze 4 definovaných území + předseda Pléna + PR 

manažer + projektový manažer. 

 

6.2. Systém monitorování a hodnocení realizace MAP 

Realizace vize a priorit MAP bude naplňována především projekty zařazenými do každoročně 

schvalovaného akčního plánu. Projekty zařazené do akčního plánu budou naplňovat stanovené cíle. 

Naplňování cílů MAP musí být měřeno a pravidelně vyhodnocováno. Pro jednotlivé cíle byly 

nastaveny indikátory a způsob sledování a vyhodnocování daného indikátoru. Monitorování a 

vyhodnocování realizace MAP provádí RT MAP. 

Monitorování bude zpracovávat realizační tým, který předá podklady řídicímu výboru. V případě, že 

bude nezbytná aktualizace (pokud např. aktivita z objektivních důvodů nebyla realizována), budou 

následně svolána setkání pracovních skupin. 

Součástí implementace a monitorování bude i pravidelná aktualizace seznamu členů realizačního 

týmu, řídicího výboru, pracovních skupin, zapojených škol a dalších aktérů ve vzdělávání. Pokud do 

implementace vstupují stejné osoby/subjekty jako na počátku přípravy MAP, postačí, když v části o 

implementaci odkážete na úvodní část (nebo na její přílohy, které již máte zpracovány). Aktualizace je 

tedy prováděna pouze v případech, kdy dochází ke změnám. 

V průběhu monitoringu jsou také archivovány výstupy z realizované komunikační strategie. 

Vyhodnocování (evaluace) plnění jednotlivých cílů bude probíhat: 

 kontrolou plnění indikátorů stanovených u těchto cílů, 

 získáváním zpětné vazby od aktérů, 

 zjišťováním, co se v rámci přípravy a realizace MAP dařilo, a co bychom mohli udělat lépe, 

 porovnáváním výsledků realizace MAP s jinými MAS v jiných ORP. 
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6.3. Systém změn v MAP 

V průběhu realizace MAP může dojít k objektivní potřebě dílčí změny – úpravy priority, cíle, či 

indikátoru. Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. rozhodnutí vlády, či EU), tak 

vnitřními (potřeba změny vyvstane při průběžném monitorování cílů MAP) faktory.  

Rozhodnutí, zda je nutné některé části MAP upravit bude následovat každoročně po vyhodnocení 

indikátorů za předchozí rok a po vyhodnocení akčního plánu na Výročním černošickém plénu. Pokud 

se ukáže, že realizací projektů nedošlo k uspokojivému vývoji příslušného indikátoru, je nutné blíže 

zanalyzovat příčiny takového vývoje. Nejedná-li se o neočekávané vnější vlivy, pak může být příčina 

buď na straně chybně nastaveného cíle či přiřazeného indikátoru, anebo na straně nefunkčnosti 

projektu vzhledem ke stanovenému cíli. V obou případech je nutné, aby RT MAP navrhl opatření ke 

změně. Může se jednat buď o návrh vhodnějšího typu projektu do akčního plánu, nebo o 

přeformulování cíle, priority. Takovou změnu je nutno důkladně prodiskutovat v rámci partnerství a 

schválit a Výročním černošickém plénu. 

 

6.4. Komunikační strategie 

Je popsána v samostatné příloze  č. 2 a je umístěna na webových stránkách projektu: 

http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/MAP-ORP-Černošice_Komunikační-

strategie.docx 

 

http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/MAP-ORP-Černošice_Komunikační-strategie.docx
http://www.map-orpcernosice.cz/wp-content/uploads/2016/05/MAP-ORP-Černošice_Komunikační-strategie.docx
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Příloha č. 3 - Organizační struktura MAP 
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Schválil řídící výbor MAP k ……………….  

 

v ______ dne ________ Podpis předsedy řídícího výboru MAP 


