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Analýza dotčených skupin 

Dotčená skupina Očekávání dotčené skupiny Způsob komunikace 

rodiče dětí v MŠ kvalitní péče a výchova, kvalitní 
vybavení MŠ 

informační materiály v MŠ, 
webové stránky MŠ, MAP, 
obce, účast na aktivitách MAP 

děti v MŠ hrát si a objevovat nové věci, rozvoj 
kreativity dětí 

většinou prostřednictvím 
rodičů 

rodiče dětí v ZŠ kvalitní výuka (počet žáků ve třídách, 
vybavení, kvalita vyučujících) 

informační materiály v ZŠ, 
webové stránky ZŠ, MAP, obce, 
účast na aktivitách MAP, účast 
ve školských radách 

žáci v ZŠ atraktivita výuky, rozvoj kreativity a 
podnikavosti, zapojení digitálních 
technologií do výuky, kvalitní vyučující, 
kteří zaujmou, kvalitní vybavení školy 
pro výuku i zájmovou činnost, zajištění 
exkurzí do firem, informace o volbě 
budoucího povolání 

prostřednictvím ZŠ, 
žákovského parlamentu, 
schránky důvěry, rodiče, firmy, 
podnikatelské subjekty 

střední školy motivace žáků ZŠ k polytechnickému 
vzdělávání a jejich nástup ke studiu na 
těchto SŠ, zapojení žáků ZŠ do aktivit 
SŠ 

webové stránky SŠ, spolupráce 
zřizovatelů SŠ a ZŠ, informační 
letáky, návštěvy žáků ZŠ v SŠ  

organizace zajišťující 
zájmové vzdělávání 

kvalitní vybavení pro zájmové 
vzdělávání, kvalitní pracovníky pro 
zájmové vzdělávání, zájem dětí a žáků 
a rodičů o zájmové vzdělávání, 
dostatek finančních prostředků 

dny otevřených dveří, 
informační materiály, 
propagace v ZŠ, webové 
stránky organizace, webové 
stránky MAP, účast na 
aktivitách MAP, spolupráce se 
ZŠ 
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podnikatelské subjekty a 
firmy 

navázání spolupráce mezi školou a 
firmami, zajištění budoucích 
potenciálních partnerů a žáků 

dny otevřených dveří, 
projektové dny, besedy, 
exkurze 

učitelé MŠ a ZŠ sdílení dobré praxe mezi sebou i s 
učiteli jiných škol 

návštěvy škol, projektové dny 

 

Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území 
Popis rizika Charakteristika rizika Opatření 

nedostatek kvalifikovaných 
pedagogů 

polytechnické předměty jsou 
často vyučovány neaprobovanými 
pedagogy 

ve spolupráci s vysokými školami 
motivovat žáky ZŠ a SŠ studovat na 
PF požadované obory 

nedostatek výukových a 
metodických materiálů 

zejména pro výuku v oblasti 
Člověk a svět práce nejsou 
zpracovány komplexní výukové 
materiály  

komunikace s VŠ a MŠMT - 
možnost tvorby nových výukových 
materiálů s využitím dotací z ESF 

nedostatek finančních 
prostředků na nákup 
spotřebního materiálu 

nedostateční výše ONIV na nákup 
spotřebního materiálu pro výuku 
pracovních činností  

podnět na MŠMT- změna 
financování, případně pomoc od 
zřizovatele 

nedostatečné vybavení pro 
výuku polytechnických 
předmětů 

zastaralé vybavení a pomůcky využít zdroje ESF pro obnovu 
vybavení 

bezbariérovost budov není zajištěn bezbariérový přístup 
do odborných učeben a 
bezbariérové sociální zařízení 

využít zdroje ESF pro vybudování 
bezbariérového prostředí 

nedostatek pomůcek pro 
rozvoj kreativity a iniciativy  

nedostatek finančních prostředků 
pro nákup  

využití dotačních příležitostí 
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nedostatek společných 
aktivit v rámci volby 
povolání 

malý zájem o spolupráci mezi 
zaměstnavateli, podniky a 
školami 

využití dotačních příležitostí; 
motivovat ke spolupráci s 
podnikatelskými subjekty formou 
projektových dnů, zpracování 
konkrétních nabídek pro školy  

nízká aktivita ve sdílení 
dobré praxe 

nedostatečné využití poznatků 
učitelů v praxi a sdílení dobré 
praxe v oblasti rozvoje iniciativy, 
kreativity mezi sebou i s učiteli 
jiných škol 

využití dotačních příležitostí, 
podporovat aktivní spolupráci s 
jinými MŠ, ZŠ  

nedostatek informačních a 
komunikačních technologií 

nedostupnost technologií pro 
rozvoj iniciativy a kreativity 

využití dotačních příležitostí 

 

 

Schváleno ŘV  MAP  II dne 24. 4. 2019. 


