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V rámci zpracování MAP I byl vytvoření akční plán (RAP I), který byl postupně realizován v 

letech 2017 - 2019. Při tvorbě MAP I byly všechny základní a mateřské školy v SO ORP 

Jablonec nad Nisou vyzvány, aby priorizovaly témata pro vytvoření akčního plánu a přihlásili 

se k aktivitám, které hodlají v rámci priorizovaných témat realizovat. Na základě tohoto 

šetření byl z celého souboru aktivit MAP I vytvoření Akční plán (RAP I).  

V rámci zpracování MAP II byly osloveny všechny školy se žádostí o specifikaci aktivit, které 

v uvedeném období realizovali ve vazbě na plnění RAP I. Výsledky jsou rozděleny podle 

stupně vzdělání (předškolní, základní). 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zástupci MŠ hodnotili realizaci RAP I v celkem 11 tématech. Výsledky jsou zpracovány 

graficky s případnými doplňujícími komentáři. 

 

Učitelé rozvíjí své odborné a pedagogické kompetence především vzdělávacími aktivitami, a 

to zejména DVPP a sdílením dobré praxe. V jednom případě se škola zaměřila i na 

vzdělávání nepedagogických pracovníků a to formou certifikátu chůva. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti odbornosti 

Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů 

Sdílení dobré praxe (diskusní skupiny, kulaté stoly, 
hospitace) 

Odborníci z praxe do škol 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

1. Rozvoj odborných a pedagogických 
kompetencí 
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Téměř všichni ředitelé mateřských škol rozvíjí své manažerské kompetence a to zejména 

sdílením dobré praxe a výměnou zkušeností nebo formou setkávání s odborníky. 

 

 

Rozvoj základních gramotností (čtenářské a matematické) je z hlediska předškolního a 
následně základního vzdělávání zásadní. Aktivity v předškolním vzdělávání se orientují 
zejména do oblasti vzdělávání pedagogů, resp. sbírání či výměny zkušeností (více než 70 % 
MŠ). Za pozitivní lze označit i praktický výkon předškolních zařízení zejména v oblasti 
čtenářské gramotnosti. Všechny mateřské školy s dětmi čtou, čtvrtina MŠ organizuje 
čtenářské dílny, téměř pětina MŠ realizuje vlastní aktivity - exkurze, prarodiče v MŠ, besedy, 
vyprávění, poslech, semináře, apod. 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Sdílení dobré praxe, výměna zkušeností 

Setkávání s odborníky 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

2. Rozvoj manažerských kompetencí 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Čtenářské dílny 

Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

3. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Asistent pedagoga 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti práce s dětmi s SVP 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

4. Inkluzivní vzdělávání 
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Aktivity v oblasti inkluzivního vzdělávání jako jednoho z nosných témat vzdělávací soustavy 
realizuje v SO ORP Jablonec nad Nisou více než 80 % mateřských škol. 3/4 škol přitom 
pracují na kvalifikaci pedagogických pracovníků, více než 1/3 MŠ využívá služeb asistentů 
pedagogů. V jednom případě využívá škola možnosti osobního asistenta. 

 

 

 

 

Oblast rozvoje klíčových kompetencí směřuje zejména do oblasti polytechnického 
vzdělávání, kde je cílem seznamovat dětí s touto oblastí a získávat jejich zájem. Mateřské 
školy se nejčastěji zapojují v této oblasti do společných aktivit (exkurze, tematické akce). 
Téměř třetina MŠ v této oblasti nerealizovala žádnou aktivitu, naopak 13 % škol realizovali 
vlastní aktivity - setkávání s rodiči společně s dětmi, projektové dny. 

 

 

 

Motivaci dětí k učení vnímá většina mateřských škol jako zásadní. Tuto motivaci podporují 
MŠ zejména společnými akcemi pro děti a rodiče. Téměř pětina škol rozvíjí tuto oblast i 
neformálním vzděláváním pedagogických pracovníků prostřednictvím sdílení a výměny 
zkušeností. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Společné akce škol (exkurze, společné tematické 
akce) 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

5. Rozvoj klíčových kompetencí dětí  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Akce pro rodiče a děti (škola a její význam, přínosy 
školy) 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

6. Podpora motivace k učení 
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Většina mateřských škol se v oblasti prevence školního neúspěchu potýká s problémy, které 
vznikají v rodině dětí. Proto také více než 2/3 MŠ aktivně spolupracují s Orgánem sociálně-
právní ochrany dětí. Pozitivní však je, že i na úrovni MŠ některá zařízení podporují rozvoj 
talentovaných dětí a taktéž se více věnují dětem potenciálně ohroženým školním 
neúspěchem. MŠ tuto problematiku řeší i zapojením asistenta pedagoga. 

 

 

 

Téměř polovina MŠ ze zabývala důsledným výchovným postihováním závadového chování a 
jednání dětí, třetina škol se zaměřila i na jiné aktivity, např. beseda s rodiči a pracovníky 
pedagogicko-psychologické poradny, zařazování tématu do ŠVP (kamarádíme, mravní a 
etická výchova), nastavování a dodržování pravidel, etický kodex, vedení dětí k 
samostatnému myšlení, spolupráce se seniory. Třetina MŠ v této oblasti nerealizovala 
žádnou aktivitu. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
Podpora rozvoje talentovaných žáků 

Spolupráce s OSPOD při řešení problémů v rodině 
Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

7. Prevence školního neúspěchu a rozvoj 
talentů 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Důsledné postihování závadového chování a 
jednání 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

8. Sociální gramotnost dětí 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Kroužky ve škole 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

9. Dostupnost zájmového a neformálního 
vzdělávání 



 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011069  6 

 

Dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání pro děti řeší více než 2/3 MŠ 
organizováním kroužků ve škole. Téměř 1/5 zařízení řeší tuto problematiku jiným způsobem, 
zejména zařazování aktivit do ŠVP (jazyková příprava, logopedická prevence, další zájmové 
aktivity). 

 

 

 

V rozvoji osobní komunikace se MŠ zaměřují zejména na posilování znalostí a dovedností 
pedagogických pracovníků formou výměny zkušeností či sdílením příkladů dobré praxe. 

 

 

 

V rozvoji volnočasových aktivit dětí nerealizovala více než polovina MŠ žádnou aktivitu. 
Třetina mateřských škol doplnila nabídku volnočasových aktivit pro děti, desetina škol 
realizovala vlastní aktivity, např. setkávání s dětmi a rodiči v rámci udržování tradic. 

 

Celkově lze hodnotit realizaci Akčního plánu vzdělávání v letech 2017 - 2019 mateřskými 
školami v SO ORP Jablonec nad Nisou jako úspěšnou. Ve většině řešených témat 
převládaly aktivity zaměřené na posilování znalostí a dovedností pedagogických a 
nepedagogických pracovníků mateřských škol, zodpovědně jsou naplňována klíčová 
vzdělávací témata - čtenářská, matematická gramotnost, inkluzivní vzdělávání a pozornost je 
věnována a tématům dalším (motivace dětí, polytechnická gramotnost, jazyková gramotnost, 
sociální gramotnost). Pozitivní jsou též společné aktivity mateřské školy, dětí a rodičů. 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

10. Osobní komunikace 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Doplnění nabídky volnočasových aktivit pro žáky … 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

11. Rozvoj volnočasových aktivit 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Zástupci ZŠ hodnotili realizaci RAP I v celkem 11 tématech. Výsledky jsou zpracovány 

graficky s případnými doplňujícími komentáři. 

 

 

  

Na rozvoj odborných a pedagogických kompetencí je na základních školách kladen značný 
důraz. Více než 90 % škol realizuje DVPP, téměř polovina škol podporuje kvalitu výuky ve 
třídě u pedagogů a 40 % škol realizuje aktivity sdílení dobré praxe. Čtvrtina škol zve do 
výuky odborníky z praxe. Do tématu rozvoje odborných a pedagogických kompetencí se 
zapojily všechny školy v SO ORP Jablonec nad Nisou. 

 

 

 

Téměř všichni ředitelé základních škol rozvíjí své manažerské kompetence a to zejména 

sdílením dobré praxe (80 %) a výměnou zkušeností nebo formou setkávání s odborníky (1/3 

respondentů). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti odbornosti 

Podpora kvality výuky ve třídě u pedagogů 

Sdílení dobré praxe (diskusní skupiny, kulaté stoly, 
hospitace) 

Odborníci z praxe do škol 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

1. Rozvoj odborných a pedagogických 
kompetencí 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Sdílení dobré praxe, výměna zkušeností 

Setkávání s odborníky 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

2. Rozvoj manažerských kompetencí 
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Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti je na základních školách velmi rozvinuté téma. 
Aktivity v této oblasti realizovaly všechny školy. Nejvýznamnější aktivitou jsou čtenářské 
dílny, do jejichž realizace se zapojily 3/4 základních škol. Téměř polovina škol se v této 
oblasti zdokonaluje výměnou zkušeností či sdílením dobré praxe. 10 % ZŠ realizují v této 
oblasti i jiné než plánované aktivity, např. tandemovou výuku nebo realizaci projektu 
čtenářské gramotnosti. 

 

 

 

Nejčastěji realizovanou aktivitou v oblasti inkluzivního vzdělávání je využití služeb asistenta 
pedagoga (80 % škol). 2/3 základních škol doplňuje znalosti a dovednosti v této oblasti u 
svých pedagogů formou DVPP. Pětina škol ve sledovaném období nerealizovala v oblasti 
inkluzivního vzdělávání žádné aktivity. 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Čtenářské dílny 

Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

3. Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Asistent pedagoga 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti práce s dětmi s SVP 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

4. Inkluzivní vzdělávání 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Společné akce škol (exkurze, společné tematické 
akce) 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

5. Rozvoj klíčových kompetencí žáků 
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Oblast rozvoje klíčových kompetencí směřuje zejména do oblasti polytechnického 
vzdělávání, kde je cílem seznamovat žáky s touto oblastí, získávat a prohlubovat jejich 
zájem. Základní školy se zapojují v této oblasti téměř výhradně (více než 90 % škol) do 
společných aktivit (exkurze, tematické akce). Jediná škola uvedla, že v této oblasti 
nerealizovala ve sledovaném období žádnou aktivitu. 

 

 

 

Motivaci žáků k učení vnímá většina základních škol jako důležitou. Tuto motivaci podporují 
ZŠ zejména společnými akcemi pro žáky a rodiče (3/4 škol). Žádnou aktivitu k podpoře 
motivace k učení nerealizovalo ve sledovaném období 25 % škol. 

 

 

 

 

Aktivit v oblasti prevence školního neúspěchu a rozvoje talentů se ve sledovaném období 
účastnily všechny školy SO ORP Jablonec nad Nisou. Více než 90 % škol se přitom 
soustředí na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Téměř polovina škol 
podporuje rozvoj talentovaných žáků. Většina základních škol se v oblasti prevence školního 
neúspěchu potýká s problémy, které vznikají v rodině žáků. Proto také více než 2/3 MŠ 
aktivně spolupracují s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Toto téma bylo realizováno 
velmi úspěšně. 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Akce pro rodiče a děti (škola a její význam, přínosy 
školy) 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

6. Podpora motivace k učení 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 
Podpora rozvoje talentovaných žáků 

Spolupráce s OSPOD při řešení problémů v rodině 
Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

7. Prevence školního neúspěchu a rozvoj 
talentů 
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V oblasti rozvoje sociální gramotnosti žáků základní školy dle plánu spíše reagovali na 
závadové chování a jednání. K důslednému postihování takového jednání se hlásí více než 
90 % základních škol. Jedna škola v rámci rozvoje sociální gramotnosti realizuje aktivitu 
návštěv v nemocnici a předávání dárků dětským pacientům. Téma bylo realizováno v 
plánovaných aktivitách všemi školami ve SO ORP Jablonec nad Nisou. 

 

 

 

 

Dostupnost zájmového a neformálního vzdělávání zajišťují všechny školy, a to zejména 
pořádáním vlastník kroužků (zájmových aktivit) ve škole (100 % škol). Některé školy též 
pořádají výjezdní školní a mimoškolní akce. Téma je základními školami v SO ORP Jablonec 
nad Nisou velmi dobře naplňováno. 

 

 

 

V rozvoji osobní komunikace se ZŠ zaměřují zejména na posilování znalostí a dovedností 
pedagogických pracovníků formou výměny zkušeností či sdílením příkladů dobré praxe. 
Pouze jedna škola uvádí, že v této oblasti nerealizovala žádnou aktivitu. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Důsledné postihování závadového chování a 
jednání 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

8. Sociální gramotnost žáků 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

Kroužky ve škole 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

9. Dostupnost zájmového a neformálního 
vzdělávání  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Výměna zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

10. Osobní komunikace 
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V období realizace Akčního plánu, tj. v letech 2017-2019 rozvíjelo volnočasové aktivity žáků 
80 % základních škol, a to doplněním nabídky volnočasových aktivit. 20 % základních škol v 
rámci tohoto tématu nerealizovalo žádnou aktivitu. 

 

Celkově lze hodnotit realizaci Akčního plánu vzdělávání v letech 2017 - 2019 základními 
školami v SO ORP Jablonec nad Nisou jako velmi úspěšnou. V 5 z 11 témat realizovaly 
aktivity všechny školy SO ORP Jablonec nad Nisou, v ostatních tématech se k jejich realizaci 
nepřipojil pouze zlomek ZŠ. Lze konstatovat, že klíčová témata, tj. čtenářská a matematická 
gramotnost a inkluzivní vzdělávání jsou základními školami naplňována důsledně a 
zodpovědně. 

 

Celkově lze Akční plán (RAP I) hodnotit jako dobře nastavený a v území realizovaný. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Doplnění nabídky volnočasových aktivit pro žáky … 

Nerealizovali jsme žádnou aktivitu 

Realizovali jsme jinou aktivitu v této oblasti 

11. Rozvoj volnočasových aktivit 


