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Úvod
Realizační tým zpracoval dotazníkové šetření pro všechny zapojené školy, jehož cílem a výstupem bylo
zpracování reflexe s názvem Popis potřeb školy pro další rozvoj. Tuto reflexi budou školy zpracovávat
ještě na konci realizace projektu MAP II v ORP Říčany, a to tak, aby do nich mohly zohlednit výstupy
vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT, které budou provádět na konci realizace projektu tzv.
Šablon. Při druhém opakování si zapojené školy (pouze MŠ a ZŠ) mohou zpracovat Strategický plán
rozvoje školy, jehož výstup bude zdrojem informací pro RT MAP II místo Popisu potřeb školy.
Agregovaný Popis potřeb vznikl na základě sběru jednotlivých dotazníkových šetření - reflexí škol, které
byly vytvořeny během tvorby analytické části MAP II. V tomto území projekt zahrnuje 49 mateřských
škol, 33 základních škol a 3 základní umělecké školy. Všechny zapojené organizace byly seznámeny
s touto aktivitou již během přípravy projektu MAP II, tedy na konci roku 2017. V červnu 2018 byly
organizacím poskytnuty doplňující informace na společném jednání všech ředitelů z ORP Říčany. Na
tomto setkání každá organizace nominovala kontaktní osobu – školského koordinátora.
RT MAP II agregoval potřeby škol zapojených do projektu do souhrnného dokumentu, který bude
podkladem pro aktualizaci analytické části. Popisy potřeb škol zahrnují jak témata povinná (čtenářskou
gramotnost, matematickou gramotnost, rovné příležitosti a inkluze) a dále témata nepovinná podle
Postupů MAP II, avšak důležitá pro potřeby RT MAP a členy ŘV a PS MAP. Dále školy reflektovaly ostatní
potřeby škol.
Tento dokument agreguje jednotlivé popisy potřeb formou popisné analýzy, je analyzován manažerkou
projektu, expertkou projektu a jeho cílem je shrnout dílčí poznatky a myšlenky do jednotného souboru.
Popisy potřeb reflektují reálné potřeby škol a jejich agregovaný výstup bude klíčovým dokumentem
analytické části.
Předložený soubor je rozdělen na tři hlavní části. První část agreguje jednotlivé Popisy potřeb všech
základních škol v území (včetně speciálních ZŠ). Druhá část reflektuje potřeby mateřských škol a třetí,
poslední, oddíl potřeby základních uměleckých škol.
Do šetření se zapojilo 100 % základních a mateřských škol na Říčansku. V poslední části jsou výsledky
z dotazování ve dvou základních uměleckých školách, třetí základní umělecká škola v regionu svou
činnosti ještě nezahájila.
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Základní školy v SO ORP Říčany
V projektu MAP II v ORP Říčany je zapojeno celkem 33 základních škol (dle RED IZO). Do šetření se
zapojily všechny základní školy (státní i soukromé), níže uvedená agregovaná data jsou relevantní pro
základní školství na Říčansku.
Přehled a počet zapojených škol
V říčanském regionu je 33 základních škol (dle RED IZO). Všechny tyto školy jsou zapojeny v projektu
MAP II v ORP Říčany. Z 33 základních škol na Říčansku je 24 % škol soukromých a 76 % škol státních.
Ze státních škol je 12 % škol zřizovaných krajem a 88 % škol je zřizovaných obcí. Základní školy můžeme
ještě rozdělit podle toho, zda jsou plně organizované, tedy mají 1. i 2. stupeň, nebo jsou organizovány
pouze do 5. ročníku. 73 % základních škol je plně organizovaných (24 základních škol bez ohledu na
zřizovatele) a 27 % základních škol v SO ORP Říčany má pouze 1. stupeň (9 základních škol bez ohledu
na zřizovatele).
Státní školy zřizované obcí: 22
- z toho 17 plně organizované (1 z nich zřízená podle §16 odst. 9, 1 od 09/2019))
- z toho 5 pouze 1. stupeň
Státní školy zřizované krajem: 3
- z toho plně organizované 3
- z toho 2 ZŠ zřízené podle §16 odst. 9
- z toho 1 ZŠ při dětské léčebně
Soukromé školy: 8
- z toho 4 plně organizované (1 z nich Montessori)
- z toho 4 pouze 1. stupeň (1 z nich Montessori, 1 lesní ZŠ)
Celkem: 33 základních škol

Tab. č. 1 Rejstříková kapacita školy

Od 50 do 100 Od 101 do 200 Od 201 do 330
žáků
žáků
žáků
Počet škol 11
8
5
v SO ORP (33.3 %)
(24.2 %)
(15.2 %)
Říčany

Od 331 do 630 Od 631 do 920
žáků
žáků
5
4
(15.2 %)
(12.1 %)

Až 27 % škol ze SO ORP Říčany má rejstříkovou kapacitu více než 331 žáků.
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Tab. č. 2 Přehled pedagogických pracovníků

Do 10
pedagogů
Počet
9
škol v SO (27.3 %)
ORP
Říčany

Od 11 do 20
pedagogů

Od 21 do 30
pedagogů

9
(27.3 %)

5
(15.2 %)

Od 31 do
40
pedagogů
3
(9.1 %)

Od 41 do 50 Nad
51
pedagogů
pedagogů
3
(9.1 %)

4
(12 %)

Tab. č. 3 Přehled nepedagogických pracovníků

0
Do 5 pracovníků
nepedagogických
pracovníků
1
14
(3 %)
(42.4 %)

Od 6 do 10
pracovníků

Od 11 do 15
pracovníků

Od 16 do 26
pracovníků

Počet
10
4
4
škol
(30.3 %)
(12.1 %)
(12.1 %)
v SO
ORP
Říčany
Jedna škola uvedla, že nemá žádného nepedagogického pracovníka (jedná se o malou soukromou
školu).
Zástupce ředitele základní školy
8 z 33 základních škol uvedlo, že nemá zástupce ředitele. Jednalo se o školy, jejichž rejstříková kapacita
školy se pohybuje od 40 do 180 žáků. Zástupce ředitele nemá 24 % základních škol ze SO ORP Říčany.
Vlastní ekonom na základní škole
Z 33 základních škol má pouze 11 organizací vlastního ekonoma. 22 organizací uvedlo, že vlastního
ekonoma nemá. Vlastního ekonoma nemá 70 % základních škol ze SO ORP Říčany.
Vlastní speciální pedagog na základní škole
Z 33 základních škol na Říčansku nemá vlastního speciálního pedagoga 58 % škol. Do této statistiky
spadají také dvě velké školy v regionu o rejstříkové kapacitě 920 a 790 žáků.
Vlastní školní psycholog na základní škole
58 % z dotazovaných škol uvedla, že nemá vlastního školního psychologa. Největší škola, která nemá
školního psychologa v zaměstnaneckém poměru, má rejstříkovou kapacitu 625 žáků. Druhá větší škola,
která nemá školního psychologa má rejstříkovou kapacitu 330 žáků (v současné době ji navštěvuje 250
žáků). Jinak se jedná spíše o školy menší s kapacitou do 200 žáků (až na zmíněné výjimky).
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Graf č. 1 Asistenti pedagoga

Asistenti pedagoga na ZŠ ve SO ORP
Říčany v 2018/2019
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Jedna ze základních škol na Říčansku uvedla, že má jednoho asistenta přímo z PPP, další škola má z PPP
dva asistenty. Ve školním roce 2018/2019 je ve 33 základních školách ve SO ORP Říčany celkem 124
asistentů pedagoga (včetně již zmíněných tří asistentů z PPP).
Školní asistenti
Na všech základních školách bylo ve školním roce 2018/2019 zaměstnáno 23 školních asistentů.
Výchovní poradci
6 z 33 škol uvedlo, že nemá pozici výchovného poradce. Z toho jedna škola zmínila, že od září 2019 již
výchovného poradce bude mít. Pokud budeme tuto informaci brát v potaz, bude od září 2019 pozice
výchovný poradce chybět v 18 % základních škol na Říčansku (dvě státní prvostupňové ZŠ, tři
soukromé ZŠ).
Kariérový poradce
21 škol z 33 nemá pozici kariérový poradce. V tomto případě je třeba brát na zřetel, že mezi
dotazovanými základními školami jsou i neplně organizované základní školy. Z těchto 21 škol dvě školy
uvedly, že je funkce sloučena s funkcí výchovného poradce.
Sociální pedagog
Pozice sociálního pedagoga není na žádné ze základních škol ze SO ORP Říčany.
Spolupráce s mentorem, koučem
S mentorem ve školním roce 2018/2019 nespolupracuje 70 % z oslovených základních škol. Jedna
z těchto škol však plánuje spolupráci v rámci Šablon II. Jedna škola spolupracuje s mentorem v rámci
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projektu Projektové učení a mentoring, další škola uvedla spolupráci na projektu SPOPR (Společnost
pro kvalitu, mentorské výcviky, supervize). Ostatní školy spolupracují s mentory různě dle potřeby.
Spolupráce s logopedem
Pouze 7 základních škol z 33 spolupracuje s logopedem. Jedná se o dvě velké státní školy s rejstříkovou
kapacitou 500 a 730 žáků, dvě prvostupňové státní základní školy s rejstříkovou kapacitou 90 a 120
žáků, dvě prvostupňové soukromé školy s rejstříkovou kapacitou 60 a 110 žáků, jedna soukromá plně
organizovaná škola s rejstříkovou kapacitou 240 žáků.
Spádovost základních škol
Pět základních škol má uzavřenou dohodu o spádovosti. Jedná se o ZŠ Vyžlovka (spádovost uzavřena
se ZŠ Kostelec nad Černými lesy), ZŠ Senohraby (spádovost uzavřena se ZŠ Čerčany), ZŠ Mirošovice
(spádovost uzavřena se ZŠ Mnichovice), ZŠ Tehov (spádovost uzavřena se ZŠ Světice), ZŠ Kostelec u
Křížků (spádovost uzavřena se ZŠ Sulice).
Počet dětí s odlišným mateřským jazykem
V roce 2018/2019 navštěvovalo na 33 základních školách na Říčansku celkem 130 dětí s odlišným
mateřským jazykem.
Podpůrná opatření (PO)
Graf č. 2 Údaje o PO z 23 ZŠ
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Realizační tým nezahrnuje do analýzy podpůrná opatření 1. stupně. Analyzujeme pouze PO 2. stupně
potvrzené z PPP. Nejvíc žáků s podpůrným opatřením druhého stupně je v pátých ročnících (77 žáků)
a sedmých ročnících (70 žáků). PO 3. stupně se nejvíce vyskytuje v osmých ročnících. V grafu jsou
zobrazeny údaje z 23 základních škol (včetně speciálních škol). Čtyři základní školy uvedly souhrn PO za
školu (nikoli po ročnících).
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Tabulka č. 4 Souhrn žáků s podpůrnými opatřeními bez ohledu na počet žáků v ročnících

PO 2
PO 3
PO 4
PO 5
celkem

491
289
15
0
795

61.7%
36.4%
1.9 %
0%
100 %

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Školy mají aktuální verze ŠVP. Nejstarší aktualizace byla v roce 2010, v roce 2019 proběhla aktualizace
ŠVP v jedné škole. 14 škol aktualizovalo ŠVP v roce 2018, 9 škol v roce 2017, 6 škol v roce 2016. 15 škol
uvažuje o změně ŠVP.
Vize školy
Dvě základní školy uvedly, že vizi nemají. Dvě školy se nevyjádřily, jedna škola uvedla, že na ni
v současné době pracuje. Tři školy odkázaly na koncepci školy. 25 škol svou vizi dokázalo konkrétně
specifikovat.
Graf č. 3 Strategický plán rozvoje školy

Kolik škol má/nemá zpracován dokument Strategický
plán rozvoje školy
33,33%

66,66%
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Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Konkrétního pedagoga pro rozvoj čtenářské gramotnosti má z 33 dotázaných škol 30.3%, 57.6%
dotázaných škol uvedlo, že nemají určeného pedagoga pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 12.1% škol
uvedlo, že rozvoji čtenářské gramotnosti se věnují všichni pedagogové, popř. pedagogové českého
jazyka.
Metody využívané pro sledování posunu žáku ve čtenářské gramotnosti byly nejčastěji uváděny
(všech 33 dotázaných základních škol uvedlo několik metod současně, nejméně dvě metody):
▪ vlastní šetření (54.5%)
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▪
▪
▪
▪
▪

SCIO testy (36.4%)
ČŠI testy (24.2%)
čtenářské dílny (9%)
testy Kalibro (9%)
čtenářský deník (3%)

Nejčastější metody využívané pro rozvoj čtenářské gramotnosti (všech 33 dotázaných základních škol
uvedlo několik metod současně, nejméně dvě metody):
▪ čtenářské dílny (78.8%)
▪ čtení s porozuměním (63.6%)
▪ dramatizace (30.3%), řízené čtení (24.2)
▪ metoda kritického myšlení (24.2%)
▪ recitace (15.2),
▪ návštěvy knihovny (6.1%)
Na metodu kritického myšlení bylo speciálně proškoleno 119 pedagogů ze všech 33 dotázaných
základních škol. Za poslední rok absolvovalo školení na rozvoj čtenářské gramotnosti 86 pedagogů z 33
dotázaných škol.
Za překážky v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků základních škol považují školy nejčastěji:
▪ nedostatek zájmu žáků o čtení
▪ dostupnost informačních technologií, které odvádí pozornost žáků od domácího čtení
▪ nedostatečná podpora čtení ze strany rodiny
▪ nedostatek volného času žáků (velké vytížení)
▪ nabídka literatury (nedostatečně vybavené školní knihovny).
Školy identifikují mimořádné nadané žáky v oblasti čtenářské gramotnosti v drtivé většině vlastní
pedagogickou diagnostikou a také ve spolupráci s PPP.
Speciální metodu pro méně nadané žáky v oblasti čtenářské gramotnosti realizuje 79% škol. 21% škol
s méně nadanými žáky v oblasti čtenářské gramotnosti speciálně nepracuje.
Mimoškolní a mimo výukové aktivity v oblasti čtenářské gramotnosti realizují všechny dotázané školy,
a to alespoň ve formě návštěv knihovny mimo výuku, dále pak většina škol realizuje doučování zdarma,
či hrazené a přípravy na přijímací zkoušky-zdarma, či hrazené, Noc s Andersenem, Klub malého diváka,
čtenářský klub, autorské čtení, popř. recitace, účast na různých soutěžích, spolupráce s rodiči, atd.
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Graf č. 4 Vybavení škol a spolupráce škol v oblasti čtenářské gramotnosti
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Z 33 dotázaných škol zapojuje informační technologie v oblasti čtenářské gramotnosti 25 škol.
Většina z těchto škol by uvítala možnost výměny zkušeností s jinými školami, popř. s využíváním
informačních technologií v oblasti čtenářské gramotnosti začínají a sbírají zkušenosti. Informační
technologie v oblasti čtenářské gramotnosti nezapojuje 8 škol z 33, většinou z důvodů nedostatku
technologií a zkušeného personálu.

Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Konkrétního pedagoga pro rozvoj matematické gramotnosti má z 33 dotázaných škol - 24%. 73%
dotázaných škol uvedlo, že nemají určeného pedagoga pro rozvoj matematické gramotnosti. 1 škola
uvedla, že rozvoji matematické gramotnosti se věnují všichni pedagogové.
Metody využívané pro sledování posunu žáku v matematické gramotnosti byly nejčastěji uváděny
(většina z 33 dotázaných základních škol uvedlo několik metod současně):
▪ vlastní šetření (66.7%)
▪ SCIO testy (39.6%)
▪ ČŠI testy (27.3%)
▪ matematické soutěže (Kalibro, Klokan, matematické olympiády, aj.) (18.2%)
▪ mezinárodní testování TIMSS (6%), jedna škola uvedla, že posun žáků v matematické
gramotnosti nesleduje.
Nejčastější metody využívané pro rozvoj matematické gramotnosti (většina z 33 dotázaných
základních škol uvedlo několik metod současně):
▪ konstruktivistická metoda dle Prof. Hejného (39.4%)
▪ další různé metody: řešení reálných úloh, práce s chybou, logika, úsudek, aj. (30%)
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▪
▪
▪

matematické soutěže (18.2%)
využití informačních technologií (18%)
využití Montessori pomůcek (6%).

Za poslední rok absolvovalo školení na rozvoj matematické gramotnosti 53 pedagogů z 33 dotázaných
škol (jedna škola uvedla, že 3 pedagogové plánují školení v rámci Letní školy pro pedagogy).
Za překážky v rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol považují školy nejčastěji:
▪ nedostatek zájmu až nechuť žáků k matematice
▪ nedostatečná podpora a chuť ze strany rodiny
▪ nedostatek volného času žáků (velké vytížení)
▪ nedostatek kvalifikovaných pedagogů, kteří by vzbudili zájem o předmět
▪ nedostatečné využívání různých metod a zpestření předmětu z časových důvodů (přeplněnost
osnov)
▪ velký počet žáků ve třídě - nemožnost individuálního přístupu, aj.
Školy by uvítaly k rozvoji matematické gramotnosti větší zapojení informačních technologií,
projektů, rozdělení žáků dle úrovně schopností, časovou flexibilitu k zpestření předmětu, apod.
Mimoškolní a mimo výukové aktivity v oblasti matematické gramotnosti realizuje 76% z dotázaných
škol a to ve formě klubů logiky, doučování zdarma, či hrazené a přípravy na přijímací zkoušky. 24% škol
nerealizuje žádné mimoškolní a mimo výukové aktivity, popř. pouze ve formě domácích úkolů a běžné
přípravy na vyučování.
Školy identifikují mimořádné nadané žáky v oblasti matematické gramotnosti v drtivé většině vlastní
pedagogickou diagnostikou, dle výsledků matematických soutěží a také ve spolupráci s PPP.
Speciální metodu pro méně nadané žáky v oblasti matematické gramotnosti realizuje 85% škol. 15%
škol s méně nadanými žáky v oblasti matematické gramotnosti speciálně nepracuje.
Graf č. 5 Vybavení a spolupráce škol v oblasti matematické gramotnosti
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Z 33 dotázaných škol zapojuje informační technologie v oblasti matematické gramotnosti 27 škol.
Většina z těchto škol by uvítala možnost výměny zkušeností s jinými školami, popř. s využíváním
informačních technologií v oblasti matematické gramotnosti začínají a sbírají zkušenosti. Informační
technologie v oblasti matematické gramotnosti nezapojuje 6 škol z 33, většinou z důvodů nedostatku
technologií a zkušeného personálu.

Inkluze a rovné příležitosti
Asistent pedagoga
Na otázku: Jak probíhá spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga odpovědělo 30 z 33 dotazovaných
základních škol. V odpovědích 36.7% škol uvedlo, že se pedagog a asistent pedagoga pravidelně
setkávají nad metodickými plány dítěte, vyhodnocují pokroky a připravují další postup práce. V 30%
škol mají pedagog a asistent pedagoga jasně stanovené role. 20% škol uvedlo, že asistent pedagoga
konzultuje potřeby žáka ve všech předmětech s různými pedagogy. Pedagog může poskytovat
asistentovi pedagoga zpětnou vazbu na jeho práci s dítětem (10% odpovědí), popř. naopak asistent
pedagoga poskytuje zpětnou vazbu pedagogovi o jeho práci s dítětem (3% odpovědí).
Pravidelně je poskytována pedagogovi supervize či intervize (většinou v podobě hospitací) v 15
školách z 33 dotázaných škol. 13 škol uvedlo, že není pedagogovi pravidelně poskytována
supervize/intervize. 5 škol na dotaz neodpovědělo.
Asistentovi pedagoga je v 16 školách z dotázaných 33 základních škol pravidelně poskytována
supervize. Komunikace asistenta pedagoga s rodiči žáka probíhá v 60% osobně i písemně, v 15% škol
probíhá osobně. 12% škol upřednostňuje komunikaci rodiče s učitelem (s asistentem pedagoga rodič
nekomunikuje). A 12% škol dotaz nezodpovědělo (nemají s asistenty pedagoga zkušenosti).
Individuální práce asistenta pedagoga s dítětem probíhá v 77% případů, 23% škol, kterých se tato
problematika týká, uvedlo, že míra individuální práce s dítětem záleží na asistentovi pedagoga.
Všechny školy uvedly, že práce s dětmi se SVP (se speciálními vzdělávacími potřebami) je daná
stupněm podpůrného opatření žáka. U PO 1. stupně vypracuje pedagog v rámci primární pedagogické
diagnostiky ve spolupráci se speciálním pedagogem nebo výchovným poradcem Plán pedagogické
podpory (PLPP), do školského poradenského zařízení odesílá pedagog žáka, až v případě nutnosti
navýšit stupeň podpůrného opatření.
Náklady žáků na docházku do ZŠ
Většina z dotázaných základních škol nespecifikovala částku nutnou na pořízení školních pomůcek
dětem do prvních tříd, jedná se o aktovku, penál, vybavení penálu, výtvarné potřeby, potřeby na
tělesnou výchovu, přezůvky, sešity, aj. Několik škol uvedlo nutnou částku, kterou rodiče investují mezi
na pořízení pomůcek dětem do prvních tříd. Tato částka se pohybovala v rozmezí 500 - 700 Kč (jedná
se o běžné školní pomůcky – nepočítá se s investicí jako je aktovka či penál).
Pouze 9 škol z 33 dotázaných uvedlo částku, kterou vybírá od rodičů do fondu SRPŠ (popř.
podobného fondu). Uvedené částky se pohybovaly v rozmezí 150 -700 Kč za rok. Ostatní školy uvedly,
že peníze do třídního fondu nevybírají, popř. neodpověděly. Z dotázaných základních škol 15 uvedlo,
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že náklady na různé akce školy, jako divadla, koncerty, výlety, exkurze atd. se pohybují v rozmezí 150
Kč - 3 000Kč za rok. Ostatní školy buď hradí akce školy ze školného (v případě některých soukromých
škol), nebo na konkrétní akce vybírají částky jednotlivě a je obtížné částku celkově stanovit.
Škola v přírodě
Na školu v přírodě jezdí 73% z 33 dotázaných škol. U těchto škol pak záleží na ochotě a aktivitě třídního
pedagoga, zda třída na školu v přírodě pojede (44%), nebo se jedná o politiku stanovenou ve škole
(56%).
Kroužky a doučování v ZŠ
Zdarma organizuje odpolední kroužky pro první stupeň 17 škol z 33 dotazovaných ZŠ, pro druhý stupeň
organizuje zdarma odpolední kroužky už jen 6 škol (jedná se především o výtvarné kroužky, sborový
zpěv, atletika, zdravotnický kroužek, logika a deskové hry, apod). Odpolední kroužky v ceně do 500Kč
za pololetí organizuje pro první stupeň 10 škol a pro druhý stupeň 6 škol z dotazovaných 33 ZŠ.
Doučování provozuje 19 škol z 33 dotázaných. Níže v grafu č. 6 je znázorněn počet škol, které organizují
pro žáky různé kategorie doučování (některé školy organizují kombinaci kategorií doučování).
Graf č. 6 Početní zastoupení škol v jednotlivých kategoriích doučování
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Polytechnické vzdělávání
Z 33 dotázaných škol mají pouze 4 školy pedagoga, nebo skupinu pedagogů, zodpovědných za
polytechnické vzdělávání.
Graf č. 7 Vybavení škol v oblasti polytechnického vzdělávání
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Polytechnické předměty jsou v 50% z 33 dotazovaných škol vyučovány ve společném průřezovém
předmětu a z 50% jsou vyučovány samostatně jako specializované předměty.
Graf č. 8 Zaměření polytechnického vyučování (počet škol)
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S odborníky v oblasti polytechnického vzdělávání spolupracuje pouze 33% škol. S jinými základními,
nebo středními školami z hlediska polytechnického vzdělávání dotazované školy nespolupracují (jedna
škola uvedla, že organizuje exkurze na střední školy). Z hlediska polytechniky spolupracuje 10 škol
s Muzeum Říčany, jedna škola spolupracuje s Arboretem a dvě školy uvedly organizaci odpoledních
kroužků, které se zahrnují ruční práce, elektrotechnický kroužek, fyzikální pokusy a práce se dřevem.

Mateřské školy v SO ORP Říčany
V projektu MAP II v ORP Říčany je zapojeno celkem 49 mateřských škol (dle RED IZO). Jedná se o 76 %
státních mateřských škol a 24 % soukromých mateřských škol. Ze státních škol se jedná o 36
mateřských škol zřizovaných obcemi a 1 mateřskou školu zřízenou krajem – při dětské léčebně).
Tab. č. 5 Rejstříková kapacita mateřské školy

Do 50 dětí
Počet
23
mateřských (47 %)
škol v SO
ORP Říčany

Od 51 do 100 Od 101 do 173
dětí
dětí
16
10
(33 %)
(20 %)

20 % mateřských škol ze SO ORP Říčany má rejstříkovou kapacitu více než 100 dětí.
Tab. č. 6 Přehled pedagogických pracovníků

Do 5 pedagogů
Počet
26
mateřských (53 %)
škol v SO
ORP Říčany

Od 6 do 10
pedagogů
15
(31 %)

Od 11 do 16
pedagogů
8
(16 %)

Tab. č. 7 Přehled nepedagogických pracovníků

Do 5 pracovníků
Počet
39
mateřských (80 %)
škol v SO
ORP Říčany

Od 6 do 10
pracovníků
10
(20 %)

Zástupce ředitele mateřské školy
22 ze 49 mateřských škol uvedlo, že nemá zástupce ředitele. Jednalo se o malé mateřské školy, jejichž
rejstříková kapacita školy se pohybuje od 24 do 125 dětí. Zástupce ředitele nemá 45 % mateřských
škol ze SO ORP Říčany.
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Vlastní ekonom v mateřské škole
Ze 49 mateřských škol má 19 organizací vlastního ekonoma. 30 organizací uvedlo, že vlastního
ekonoma nemá. Vlastního ekonoma nemá 39 % mateřských škol ze SO ORP Říčany.
Vlastní speciální pedagog v mateřské škole
Ze 49 mateřských škol na Říčansku má vlastního speciálního pedagoga pouze 6 % školek. Dvě
mateřské školy uvedly, že spolupracují se speciálním pedagogem externě.
Vlastní školní psycholog na základní škole
Pouze 3 mateřské školy (6 %) z dotazovaných uvedly, že mají vlastního školního psychologa. Jedna
mateřská škola využívá školního psychologa externě a jedna mateřská škola o spolupráci s psychologem
jedná.
Asistenti pedagoga
Ze 49 dotázaných mateřských škol má asistenta pedagoga 17 organizací (35 %). 32 školek asistenty
pedagoga nemá.
Graf č. 9 Asistenti pedagoga
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Ve školním roce 2018/2019 je ve 49 mateřských školách ve SO ORP Říčany celkem 17 asistentů
pedagoga.
Školní asistenti
Ve všech mateřských školách celkem je ve školním roce 2018/2019 zaměstnáno 15 školních asistentů.

KA 2 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP 2.7
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Spolupráce s logopedem
27 mateřských škol ze 49 dotázaných spolupracuje s logopedem, což je více než polovina MŠ
v regionu (55 %). 22 mateřských škol logopeda nemá, ale většina z těchto mateřských škol by
spolupráci s logopedem uvítala.
Spádovost do základních škol
22 mateřských škol má uzavřenou dohodu o spádovosti dětí odcházející do základních škol. Ostatní
mateřské školy smlouvu o spádovosti nemají, nebo se nacházejí v obci, která základní školu zřizuje.
Počet dětí s odlišným mateřským jazykem
V roce 2018/2019 navštěvovalo na 49 mateřských školách na Říčansku celkem 74 dětí s odlišným
mateřským jazykem.
Podpůrná opatření (PO)
Realizační tým nezahrnuje do analýzy podpůrná opatření 1. stupně. Analyzujeme pouze PO 2. stupně
potvrzené z PPP. Celkem ze 49 dotázaných mateřských škol uvedlo 25 MŠ (51 %), že k nim dochází dítě
s podpůrným opatřením, celkem je v těchto mateřských školách 41 dětí s podpůrným opatřením.
Z toho 13 mateřských škol neuvedlo stupeň podpůrného opatření, v těchto mateřských školách je 24
dětí s různými stupni podpůrného opatření (stupeň neuveden). Pouze 12 mateřských škol uvedl u počtu
dětí s podpůrným opatřením stupeň, celkem 17 dětí s PO (viz tabulka č. 8). 24 mateřských škol (49 %)
uvedlo, že k nim nedochází momentálně žádné dítě s podpůrným opatřením.
Tabulka č. 8 Počet dětí s podpůrným opatřením dle stupně ve 12 MŠ na Říčansku

PO 2
PO 3
PO 4
PO 5
celkem

0
15
2
0
17

0%
88 %
12%
0%
100 %

Školní vzdělávací program (ŠVP)
Mateřské školy mají aktuální verze ŠVP. Nejstarší aktualizace byla v roce 2013, v roce 2019 proběhla
aktualizace ŠVP ve dvou mateřských školách. 29 mateřských škol aktualizovalo ŠVP v roce 2018, 12
mateřských škol v roce 2017, 4 mateřské školy v roce 2016 a 1 MŠ aktualizovala ŠVP v roce 2014. 53 %
mateřských škol má v plánu ŠVP aktualizovat.
Vize školy
Čtyři mateřské školy uvedly, že vizi nemají. Sedm mateřských škol se nevyjádřilo. Tři mateřské školy
odkázaly na koncepci školy. 35 mateřských škol odpovědělo, že vizi mají, anebo svou vizi konkrétně
specifikovaly.
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Graf č. 10 Strategický plán rozvoje školy
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Čtenářská pregramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Koordinátora na čtenářskou gramotnost z řad pedagogického sboru pro rozvoj čtenářské
pregramotnosti má 5 ze 49 dotázaných mateřských škol.
Metody využívané pro sledování posunu žáku ve čtenářské pregramotnosti:
▪ vlastní šetření a testy školní zralosti
▪ posun žáků hodnotí pedagog třídy na základě pozorování, popř. porovnávání portfolia žáka
▪ některé školy uvedly sledování pokroku žáků během dramatizace, popř. návštěvy knihovny, aj.
Metody využívané pro rozvoj čtenářské pregramotnosti (všech 49 dotázaných mateřských škol uvedlo
několik metod současně, nejméně dvě metody):
▪ čtení při odpočinku
▪ předškolní příprava
▪ dramatizace
▪ recitace
▪ pracovní listy
▪ návštěvy knihovny
▪ knihovna ve třídě
▪ vyprávění
▪ rozhovor
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▪
▪

divadélka, obrázkové čtení
čtení seniory, aj.

Za překážky v rozvoji čtenářské pregramotnosti dětí mateřských škol považují školy nejčastěji:
▪ nedostatečná podpora rodiny, rodiče dětem nečtou, nevyprávějí si
▪ dostupnost informačních technologií, které odvádí pozornost dětí od knih a čtení s rodiči
▪ logopedické vady a chudá slovní zásoba dětí tímto způsobená
▪ velký počet dětí ve třídě znemožňující individuální přístup
▪ v MŠ nedostatečná prostorová kapacita pro vybavení školní knihovny
Školy by měly zájem o čtení seniory, návštěvy knihoven (pro některé MŠ nedostupné), návštěvy divadel,
audiovizuální pomůcky, popř. informace o nových možnostech.
Za poslední rok absolvovalo školení na rozvoj čtenářské pregramotnosti 63 pedagogů ze 49
dotázaných škol.
Speciální práci s mimořádně nadanými dětmi v oblasti čtenářské pregramotností se zabývá 28.6%
dotázaných mateřských škol. Školy identifikují mimořádné nadané děti v oblasti čtenářské
pregramotnosti vlastní pedagogickou diagnostikou a také ve spolupráci s PPP.
Speciální metodu pro méně nadané děti v oblasti čtenářské pregramotnosti realizuje 53% škol. 47%
škol s méně nadanými dětmi v oblasti čtenářské pregramotnosti speciálně nepracuje.
Graf č. 11 Vybavení mateřských škol a spolupráce škol v oblasti čtenářské pregramotnosti
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Matematická pregramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
Konkrétního pedagoga pro rozvoj matematické pregramotnosti má ze 49 dotázaných mateřských škol,
tj. 12%. 84% dotázaných škol uvedlo, že nemají určeného konkrétního pedagoga pro rozvoj
matematické pregramotnosti. 2 školky (4%) uvedly, že rozvoji matematické pregramotnosti se věnují
všichni učitelé.
Metoda využívaná pro sledování posunu dětí v matematické pregramotnosti je především vlastní
šetření na základě posouzení předškolní zralosti.
Nejčastější metody využívané pro rozvoj matematické pregramotnosti (většina ze 49 dotázaných
mateřských škol uvedlo několik metod současně):
▪ konstruktivistická metoda dle Prof. Hejného
▪ hry s počty
▪ manipulace s předměty
▪ didaktické pomůcky
▪ pracovní listy
▪ přiřazování
▪ porovnávání
▪ využití Montessori pomůcek.
Za poslední rok absolvovalo školení na rozvoj matematické pregramotnosti 68 pedagogů ze 49
dotázaných mateřských škol.
Mateřské školy si nejsou vědomi překážek v rozvoji matematické pregramotnosti dětí (61%). 39%
školek uvedlo jako překážku v rozvoji matematické pregramotnosti velký počet dětí ve třídě, což
znemožnuje individuální přístup, nedostatek finančních prostředků na moderní vybavení, nízká
informovanost pedagogů o nových metodách, nepodnětnost rodinného prostředí, nezájem dětí, aj.
Školy by uvítaly k rozvoji matematické pregramotnosti dětí větší zapojení informačních technologiíinteraktivní tabule, školení a semináře na konstruktivistickou metodu dle Prof. Hejného, možnost
individuálního přístupu k dětem, apod.
Mateřské školy identifikují mimořádné nadané děti v oblasti matematické pregramotnosti vlastní
pedagogickou diagnostikou, dle posouzení předškolní zralosti a také ve spolupráci s PPP. Speciální práci
s mimořádně nadanými dětmi v oblasti matematické pregramotnosti realizuje pouze 26,5%
dotázaných mateřských škol. Zbylých 73,5% škol s mimořádně nadanými dětmi v matematické
pregramotnosti nepracují.
Speciální metodu pro méně nadané děti v oblasti matematické pregramotnosti realizuje 22
z dotázaných 49 mateřských škol.
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Mimoškolkové a mimo výukové aktivity v oblasti matematické pregramotnosti realizuje 20
z dotázaných 49 MŠ (uvedly především všeobecně zaměřené aktivity jako Maxík, Šikovný předškolák,
apod.). 27 mateřských škol uvedlo, že již neorganizují mimoškolkové aktivity v oblasti matematické
pregramotnosti. Jedna školka používá navíc pracovní sešity a jedna uvedla jako mimovýukovou aktivitu
individuální přístup.
Graf č. 12 Vybavení a spolupráce mateřských škol v oblasti matematické pregramotnosti (počet školek)
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Inkluze a rovné příležitosti
Tab. č. 9 Procentuální zastoupení MŠ ze 49 dotázaných mateřských škol dle četnosti předškolní přípravy dětí
denně
4x týdně 3xtýdně
2xtýdně
1xtýdně
78%
10%
6%
4%
2%
Tab. č.10 Procentuální zastoupení MŠ ze 49 dotázaných mateřských škol dle času věnovaného předškolní přípravě dětí
denně
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
dle denního
min.
min.
min.
min.
min.
režimu
20.40%
26.50%
20.40%
14.30%
12.20%
6.20%

Všechny dotázané školky rozvíjí sluchové vnímání dětí metodami:
▪ rytmizace
▪ první hláska ve slově
▪ poslední hláska ve slově
▪ práce se bzučákem
▪ dřívkem
▪ trénování krátkodobé sluchové paměti (písničky, básničky) aj.
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Zrakové vnímání dětí rozvíjí v mateřských školách použitím:
▪ pracovních sešitů
▪ manuálních pomůcek pro zrakové vnímání
▪ didaktických her - přiřazování podle barev, stínové obrázky, pexeso
▪ interaktivních tabulí
▪ výtvarnou činností atd.
Rozvoj prostorové orientace dětí v dotázaných mateřských školách zajišťují metodami:
▪ primární diagnostika pravolevé orientace v běžných činnostech
▪ pracovní sešity a listy
▪ praktické cvičení
▪ následné procvičování pro děti s obtížemi
▪ hry a aktivity.
Grafomotoriku u dětí mateřské školy rozvíjí především:
▪ pracovními sešity a listy
▪ nácvikem vhodného úchopu
▪ nácvikem snížení tlaku tužky na podložku
▪ uvolňovacími cviky ruky
▪ velkoformátovými kresbami
▪ kresbou postavy, IT tabulí
▪ grafomotorickými dřevěnými předlohami
▪ malováním prstem do sypkých materiálů
▪ kresbou křídami, vodou aj.
Dotazované mateřské školy uvedly, že nepociťují problém s neomluvenou absencí předškolních dětí
z povinné předškolní docházky, rodiče jsou již z předchozích let zvyklí na omlouvání dětí. Pouze dvě
MŠ uvedly, že nedostatečné omlouvání absencí předškolních dětí řeší domluvou s rodiči.
Ze 49 dotazovaných mateřských škol spolupracuje s asistenty pedagoga 26 mateřských škol (53%).
Tyto školy uvedly, že pedagog a asistent pedagoga mají přesně stanoveny své role, pravidelně se
setkávají nad metodickými plány a vyhodnocují pokroky dítěte. Některé MŠ uvedly, že si pedagoga a
asistent pedagoga navzájem vyměňují zpětnou vazbu o práci s dítětem.
Intervize či supervize je pravidelně poskytována pedagogům ve 23 mateřských školách, asistentům
pedagoga je intervize či supervize poskytována v 16 ze 49 dotazovaných mateřských škol (a to buď
hospitací třídním pedagogem, nebo ředitelem MŠ).
Z dotazovaných mateřských škol provozuje 26 MŠ třídy heterogenní, 12 MŠ provozuje homogenní
třídy. 10 MŠ má zkušenosti s oběma typy tříd. Jedna MŠ neodpověděla. U heterogenních tříd uvedly
mateřské třídy, že starší děti pomáhají samovolně mladším a rozvíjí tak spolupráci a empatii, starší i
mladší děti mají každý den částečně jiný program zacílený na rozvoj oblastí jejich věku, mladší děti mají
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tendence „dotahovat“ se ke starším, jejich chování odpovídá spíše staršímu věku, všechny děti si
zvládají hrát společně dohromady, herní skupinky se automaticky věkově míchají.
Mateřské školy, které mají zkušenost s homogenními třídami uvedly, že práce v jednotlivých třídách je
zacílena na rozvoj oblastí konkrétního věku dětí, práce v jednotlivých třídách se spojuje na některé
projekty, aby starší děti přišly do kontaktu s mladšími a rozvíjely tak spolupráci a empatii. Popřípadě
tráví společně čas starší i mladší děti na zahradě.
Mateřské školy, které mají zkušenost s oběma typy tříd v jednom případě uvedly, že starší děti
pomáhají mladším spíše z donucení a mají tendence chovat se jako menší, jsou hravější.
Náklady na MŠ
Náklady na MŠ se na Říčansku velmi různí, vzhledem k tomu, že zpracováváme výstupy ze školek
státních i soukromých. Níže v grafu č. 13 je uvedeno procentuální zastoupení mateřských škol v různých
cenových kategoriích nákladů na docházku dítěte do MŠ.
Graf č. 13 Procentuální zastoupení mateřských škol dle částky za měsíční školkovné
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*jedná se o MŠ zdravotnického zařízení (Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany)

V grafu č. 14 je uvedeno, kolik vybírají MŠ navíc oproti školkovnému na nadstandartní akce, typu,
divadlo, exkurze, výstava, výlet, atd.

KA 2 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP 2.7
ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643

Graf č. 14 Procentuální zastoupení mateřských škol dle průměrné roční částky na výlety, exkurze, divadla, aj.
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Většina dotazovaných mateřských škol již nevybírá od rodičů další poplatky na hygienické, popř.
výtvarné potřeby, pouze dvě mateřské školy uvedly, že po dohodě s rodiči vybírají poplatek 300-400 Kč
ročně na hygienické a výtvarné potřeby, dvě MŠ uvedly, že rodiče přináší potřeby cca 2krát ročně (popř.
dle potřeby).

Polytechnické vzdělávání v mateřských školách a rozvoj potenciálu každého dítěte
Ze 49 dotázaných má 14 mateřských škol pedagoga, nebo skupinu pedagogů, zodpovědných za
polytechnické vzdělávání.
Graf č. 15 Vybavení mateřských škol v oblasti polytechnického vzdělávání (počet škol)
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S odborníky v oblasti polytechniky spolupracuje 22 škol ze 49 dotázaných mateřských škol.
Graf č. 16 Zaměření polytechnických aktivit mateřských škol (počet škol)
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*jiné: věda/pokusy, práce s vlnou, práce s přírodninami, práce s papírem, farmaření, kovářství

Se základními školami z hlediska polytechnického vzdělávání spolupracuje 12 MŠ z dotazovaných
mateřských škol. Z ostatních institucí v oblasti polytechnických aktivit spolupracují školky především
s Muzeum Říčany, Didaktickým centrem geologie, astronomickým ústavem, farmami (např. Farma
Otice), dřevíčkovými dílnami, sokolníky, myslivci, ZUŠ, Malou technickou univerzitou apod.

Základní umělecké školy v SO ORP Říčany
Počet základních uměleckých škol v území SO ORP Říčany je 3. Níže jsou uvedeny údaje získané ze dvou
ZUŠ (ZUŠ Velké Popovice a ZUŠ Říčany), třetí ZUŠ Průhonice zatím není v provozu. Vzhledem k tomu,
že potřeby ZUŠ jsou jiného charakteru, než potřeby ZŠ a MŠ, nejsou data agregována ve stejných
oblastech šetření jako ZŠ a MŠ. Popis potřeb škol je přizpůsoben pro ZUŠ.
Způsob hodnocení žáků
Hodnocení žáků provádí obě ZUŠ slovně, individuálně. Jedna ZUŠ odpověděla, že vyhodnocuje žáky
slovně minimálně čtyřikrát ročně. Jedna ZUŠ odpověděla, že u žáků posuzuje splnění rozsahu vzdělání
dle ŠVP, docházku, zájem o obor, týmovou spolupráci, účast na veřejných akcích apod.
Práce s nadanými žáky
Jedna ZUŠ na Říčansku nemá pedagogickou metodu pro individuální přístup k nadaným žákům, druhá
ZUŠ k žákům individuálně přistupuje a nabízí i možnost rozšířeného vyučování.
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Mimo výukové aktivity a zapojení rodičů
V jedné ze ZUŠ se mohou žáci a rodič zapojit v přípravě a realizaci školního muzikálu. V jedné ze ZUŠ se
žáci i rodiče zapojují do mnoha mimo výukových a mimoškolních aktivit, jako koncerty, zahraniční
zájezdy, výstavy, prázdninové umělecké tábory aj.
Žáci ze sociálně slabých rodin
Obě ZUŠ mají nastaven program pro podporu žáků ze sociálně slabých rodin, tak aby tito žáci nemuseli
opustit výuku z důvodu nezaplaceného školného. Obě ZUŠ shodně odpověděly, že nepozorují trend
dřívějšího odchodu žáků ze sociálně slabých rodin, oproti žákům ze sociálně silných rodin.
Oblasti, ve kterých by ZUŠ uvítaly pomoc, nebo naopak jsou dostatečně rozvinuté
Obě ZUŠ mají dostatečné zkušenosti v oblasti práce se ŠVP a udržení jeho aktuálnosti. Školy by uvítaly
zvýšení kapacity školy, rozvoj zázemí školy (učebny, prostory pro vystoupení), zkvalitnění
multimediálního a digitálního zázemí pro výuku a také navýšení počtu studijních oborů. K tomu by však
školy potřebovaly externí pomoc. Školy by shodně uvítaly zvýšení spolupráce mezi ZUŠ ve výuce i mezi
pedagogy a jejich profesním rozvojem. Spolupráce s jinými školami a organizacemi je dle obou ZUŠ
dostatečně rozvinutá, pouze je nutné ji udržovat. Prezentace ZUŠ a povědomí o ZUŠ je na Říčansku
dostatečná. Obě ZUŠ uvedly, že je nutné rozvíjet podmínky pro vzdělávání žáků se SVP a jiným
znevýhodněním.
Úspěšné aktivity ZUŠ ve školním roce 2018/2019
Obě ZUŠ aktivně působí také směrem k veřejnosti. Organizují různé výtvarné soutěže, koncerty žáků či
pedagogů. Podrobné informace o aktivitách jednotlivých škol je k dispozici v neagregované podobě za
každou školu zvlášť v dokumentu Popis potřeb škol.

Závěr
Cílem dokumentu bylo popsat potřeby školských zařízení v SO ORP Říčany a vyhodnotit reflexi zejména
v povinných oblastech – čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, matematická
gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech a další potřeby rozvoje škol. V rámci
říčanského regionu se členové realizačního týmu dotazovaly také na jiné oblasti. V rámci dotazování
informovaly o tom, co dělají dobře, v čem jsou úspěšné i v čem by se mohly zlepšit (v čem potřebují
pomoci, aby se mohly zlepšit). Využívaly se volně dostupné informace, ale zejména školy využívaly
vlastní hodnocení a aktuální zkušenosti a názory učitelů ve škole v rámci řízené diskuze. Veškerá
analýza z dotazníkového šetření bude součástí Analytické části MAP II V ORP Říčany.

