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Zápis z pracovní skupiny „Výchova a vzdělávání“  
v rámci tvorby Strategie CLLD MAS Blaník 2021-27 

 
 
 
Termín: 16.  3. 2021 od 16,00  

Místo: online platforma Google Meet, meet.google.com/gcv-xicj-cnb 

Jednání vedl: Mgr. Jitka Fialová, MAS Blaník 

Moderátoři dílčích pracovních skupin: Mgr. Tomáš Kramár, Mgr. Anna Dufková, Mgr. Monika 

Hlaváčková 

Zapsala: Mgr. Hana Bohatová, MAS Blaník 

Přílohy:  
- seznam účastníků 
- fotodokumentace (printscreeny) 
- SWOT analýza 
- PPT prezentace 

 
Záznam jednání:  

1) Jitka Fialová zahájila v 16,00 h. jednání pracovní skupiny a přivítala a představila její účastníky. 

2) Jitka Fialová představila výstup z dotazníkového šetření pro MŠ, ZŠ a SŠ z území MAS Blaník a 

dále stručně představila dotační možnosti pro školy v novém programovém období 

3) Jitka Fialová informovala účastníky jednání, jak bude jednání pracovní skupiny probíhat. Účastníci 

budou rozděleni do čtyřech skupin a v rámci těchto skupin dojde k aktualizaci a doplnění SWOT 

analýzy pro oblast Výchovy a vzdělávání 

4) Po práci ve skupinám představili jednotliví moderátoři výstupy ze svých dílčích pracovních skupin 

5) Společný brainstorming a závěrečné doplnění SWOT analýzy  

6) Plán dalšího postupu pracovní skupiny a ukončení jednání v 19,00 h. 
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Příloha č. 1 - účastníci: 

1. Mgr. Petr Jíša – ředitel ZŠ Vorlina Vlašim 

2. Mgr. Olga Šťastná – ředitelka ZŠ Sídliště Vlašim 

3. Mgr. et Mgr.  Martin Müller- ředitel Gymnázium Vlašim 

4. Bc.  Jana Martínková-  ředitelka MŠ Vorlina Vlašim 

5. Bc.  Iveta Beníčková – ředitelka MŠ K Vodárně Vlašim 

6. Gabriela Zemčíková – asistent pedagoga MŠ Domašín 

7. Mgr.  Eva Filipová – ředitelka ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem 

8. Mgr. Julie Adamcová – ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Kralovice 

9. Ing. Jana Beránková  - ředitelka ZŠ a MŠ Načeradec 

10. Mgr.  Dana Vesecká  - ředitelka ZŠ Čechtice 

11.  Milena Hrubantová – ředitelka MŠ Pravonín 

12.  Radka Martínková – ředitelka MŠ Křivsoudov 

13.  Mgr. Veronika Hanusová – zástupkyně ředitele Muzeum Podblanicka 

14.  Mgr. Kateřina Zemanová, DiS. – ředitelka Vodní dům Hulice 

15.  Mgr. Tomáš Potfaj – vedoucí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim 

16. Jana Šimková – koordinátorka Včelí svět Hulice 

17. Mgr. Lenka Pavlíčková – místopředsedkyně Montessori Vlašim, z.s. 

18. Mgr. Jarmila Klaudysová – učitelka ZŠ Vorlina Vlašim 

19. Mgr. Magda Kaprálová – učitelka ZŠ a MŠ Zdislavice 

20. Mgr. pavlína Pastorková – učitelka ZŠ a MŠ Dolní Kralovice 

21. Mgr. Daniela Laloučková – ředitelka Charita Vlašim 

22. Bc. Dana Lučanová – manažerka Diakonie ČCE 

23. Mgr. Blanka Šmídová – referent oddělení školství MěÚ Vlašim 

Příloha č. 2: Fotodokumentace – printscreeny:

Printscreen se bohužel pořídil pozdě, alespoň v chatu jsou vidět někteří účastníci. 
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Příloha č. 3  

SWOT analýza 

oblast Výchova a vzdělávání 

Silné stránky 

• Existuje široká nabídka volnočasových aktivit ve Vlašimi (MěDDM, Ekocentrum, Spolkový dům, 
ZUŠ) 

• dostatečná nabídka různorodých rukodělných a vzdělávacích kurzů pro dospělé (hlavně ve 
Vlašimi – MěDDM, Podblanické muzeum – přednášky, spolek Montessori Vlašim, Spolkový dům 
Vlašim), mimo Vlašim spíše jen tam, kde jsou aktivní knihovny a spolkové domy 

• MěDDM Vlašim velmi aktivně spolupracuje se školami v regionu a nabízí kroužky přímo ve 
školách i mimo Vlašim a svou budovu  

• spolupráce MěDDM s vlašimskými MŠ (akce pro školky – zdobení, divadelní představení, využití 
prostor MěDDM apod.) 

• místním školám se daří kontinuální obnova ICT techniky a vybavení pro výuku v moderních 
technologiích, pomůcky a učebny v pracovních předmětech atp., pořízení ICT techniky díky 
podpoře kraje/rodičů/dotací (např. Gymnázium, Azylový dům) 

• akademie a univerzita 3. věku (Charita Vlašim)   

• ve Vlašimi výborně funguje Podblanické ekocentrum jako středisko EVVO 

• mezinárodní partnerství a spolupráce fungující a rozvíjející se převážně na úrovni SŠ (na 
Gymnáziu, OA)  

• mezinárodní projekt Edison – zapojení ZŠ funguje 

• místní spolupráce u menších škol či MŠ funguje (u menší škol sdílení dopravy, sdílení zkušeností 
MŠ apod.) 

• v území existuje ochota vzdělávacích institucí ke změnám, hledání inovativních a efektivních 
vzdělávacích metod a přístupů (např. Montessori Vlašim nebo Začít spolu Louňovice pod 
Blaníkem, např. i běžné MŠ používají inovativní metody a pomůcky), 

• vzdělávací instituce mají zkušenosti s dotačními tituly  

• nově získané znalosti a dovednosti učitelů v rámci distanční výuky, které mohou být i nadále 
využívány v běžné výuce  

• zapojení prvků zážitkové pedagogiky ve výukových programech ČSOP Vlašim pro děti 

• fungující výukové programy (i tábory, osvětové programy pro veřejnost) – široká nabídka pro 
všechny věkové skupiny a na různá témata (využívají i školy mimo region)  

• výukové programy v angličtině (Vodní dům) pro návštěvy výměnných pobytů škol  
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• ve Vlašimi je funkční 4 oborová ZUŠ s přesahem do celého regionu MAS 

• fungující kurzy trénování paměti – Charita Vlašim 

• Vodní dům a Dům přírody Blaníku – fungující návštěvnická střediska nabízející širokou škálu 
programů pro školy 

• Modernizace Podblanické ekocentra 

Slabé stránky 

• v regionu chybí evaluace (hodnocení, zpětná vazba) vzdělávacích programů škol a vzájemná 
komunikace o nich 

• chybí koncepční spolupráce mezi školami s ohledem na přestup dětí mezi jednotlivými stupni, je 
stále málo volnočasových aktivit v obcích, kde se nenachází vzdělávací instituce, spolková 
místnost/dům – zejména oficiálně organizovaných, akce se konají často pouze ad hoc 
(jednorázově) a v režii dobrovolníků 

• nezmapovaná potřeba péče o děti do 3 let 

• nedostatek zázemí pro výuku venku, která probíhá omezeně 

• špatná finanční situace některých rodin –nejsou peníze na aktivity, komerční nabídky jsou 
drahé 

• chybí školní psycholog na školách a celková koncepce i spolupráce při řešení problému absence 
školních psychologů (časová dotace/sdílení mezi školami), dále malá podpora pedagogicko-
psychologické poradny při výuce 

• nevyhovující zázemí pro zaměstnance vzdělávacích zařízení 

• Jsou nevhodné podmínky pro integraci a inkluzi žáků do klasických ZŠ – zejména jsou vysoké 
počty dětí na třídu a s tím související normování veškerého zázemí (šatny atp.) 

• nedostatečné personální zajištění ve školách pro žáky s IVP 

• MŠ regionu jsou kapacitně naplněné s nemožností rozšíření kapacit pro děti do 3 let (lépe řešit 
samostatným zařízením pro děti do tří let, běžné MŠ nejsou na péči o mladší děti uzpůsobeny) 

• region trpí obecným nedostatkem financí ve školství; zejména místní malotřídky/menší školy 
jsou hendikepovány novým systémem financování PH max hlavně s ohledem na nepedagogické 
pracovníky 

• v některých školách jsou kapacitně naplněné družiny  

• nedostatečné propojení výuky s praxí a zatím malá spolupráce mezi MŠ – ZŠ – SŠ zejména při 
přípravě žáků na další stupeň vzdělání (a následně zaměstnání – propojení na praxi, spolupráce 
se zaměstnavateli) 

• existující skupina pasivních rodičů, nespolupracujících; spoléhají, že za ně škola vyřeší výchovu 

• školy nemají nástroj pro práci s problémovými žáky a rodiči (zapojení speciálního pedagoga či 
výchovného poradce není vždy dostatečné) 
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Příležitosti 

• realizace projektů pro školy z národních a evropských zdrojů 

• podpora dalšího vzdělávání (pedagogů, nepedagogických pracovníků, např. kuchařů, rodičů) 
včetně sdílení metod, návštěvy/exkurze  

• mezioborová spolupráce školské a dalších oblastí (např. výrobní, sociální – mezigenerační 
spolupráce apod.) 

• vliv distanční výuky – další využití ICT ve výuce a rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků 
(např. i online připojení na prezenční třídní schůzky částí rodičů, online schůzky dítě-rodič-žák 
apod.) 

• sdílení služeb/odborníků (projektového manažera, psychologa, právník) 

• spolupráce škol v oblasti přechodu dětí/žáků mezi stupni 

• oživování mezinárodní spolupráce a výměny zkušenosti škol po skončení pandemie covid 19 

• navázání spolupráce mezi školami v rámci projektů/navazování kontaktů – sdílení zkušeností a 
informací (MAS/MAP, setkání ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ) 

• zájem ze strany škol i mimo Vlašim o rozšíření spolupráce s MěDDM Vlašim 

• vybudování zázemí pro výuku venku (venkovní učebny) 

• vybudování zázemí pro zaměstnance 

• vybavování odborných učeben 

• vznik akčních skupin při školách, podpora aktivizace rodičů, mladých, ale zapojování i starších 
(např. čtení prarodičů ve školkách apod.) 

• aktivizace části neaktivních rodičů (větší zapojení do vzdělávacího procesu) 

• zapojení bývalých studentů do volnočasových aktivit škol 

• zapojení seniorů učitelů do výuky nebo běhu školy (předčítání či další aktivity pro děti) 

• realizace projektu Místní akční plán ORP Vlašim  

• obecný zájem o zapojení moderních vzdělávacích metod do výuky  

• podpora alternativního vzdělávání ze strany zřizovatelů, veřejnosti a dalších aktérů 

• podpora mimoškolního vzdělávání ze strany zřizovatelů, veřejnosti a dalších aktérů 

• národní i mezinárodní spolupráce základních a středních škol či organizací zajišťujících 
neformální vzdělávání    

• zvýšený zájem o výukové programy ČSOP Vlašim  

• rozšíření Akademie 3. věku  

• rozšíření aktivit na podporu matek při návratu po mateřské dovolené do zaměstnání – zapojení 
matek zpět na trh práce, kurzy, podpora s umístěním dětí, hlídání, dětské skupiny apod. 
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Hrozby 

• snaha místních škol vytvářet konkurenci navzájem namísto hledání možností rozvoje a 
specializace 

• nezájem o zaměstnání ve vzdělávacích institucích  

• velké nároky na vedení škol od zřizovatelů, rodičů ale i MŠMT (velká byrokracie, projektový 
management a další) 

• k roku 2022 konec financování dětských skupin a ohrožení jejich dalšího fungování  

• nedostatek financí ve školství, neaprobovaní vyučující – nemožnost získat dodatečně kvalifikaci 
a splnit zákonné požadavky z důvodu provozně organizačních podmínek  

• přetrvávající převaha žen učitelek ve školství 

• nedostatek kvalifikovaných učitelů informačních a komunikačních technologií, cizích jazyků, 
přírodovědných oborů 

• epidemie covid – 19 – vliv na školství a rozevírání nůžek v oblasti vzdělanosti jednotlivých žáků, 
dopady psychologických aspektů na žáky, absence sociálního kontaktu  

• přechod dětí z MŠ na ZŠ, problematický nástup dětí do 1. tříd, adaptace na sytém ZŠ, socializace 
dětí, rodiče zvažují odklad školní docházky 

• nárůst negativních jevů spojených s on-line chováním dětí/žáků  

• ztráta návyků u dětí ke školním a mimoškolním aktivitám a režimu a také nezájem vedoucích o 
obnovení vedení kroužků a dalších zájmových aktivit 

Příloha č. 4 - Prezentace 
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