
Polytechnické a ICT vzdělávání

Specifikace problému Závažnost
Popis cíle opatření – čeho 

chceme v rámci opatření v 

území dosáhnout

Návrhy aktivit Zdroj/zdůvodnění výběru
Vazba na cíle 

MAP 
Silné str. Slabé str. Příležitost Hrozby

Školení a vzdělávání v 

polytechnice
1

Podpora polytechnického 

vzdělávání dětí a žáků ZŠ a 

MŠ. 

Finanční podpora technického vybavení a 

školení pedagogických pracovníků.

Rozvoj polytechnického 

vzdělávání je důležitým 

předpokladem pro uplatnění žáků 

na trhu práce

4.1
motivovaný učitelský 

sbor, seberealizace

nedostatek financí, 

malá motivace, 

nízká 

kvalifikovanost

uplatnění v praxi

v současnosti 

opomíjeno, 

nedostatečný zřetel 

na polytechniku, 

přerušení kontinuity

Materiálová základna a 

technické vybavení
2

Materiálové a technické 

zabezpečení vzdělávání dětí 

a žáků ZŠ a MŠ. 

Finanční podpora technického vybavení a 

školení pedagogických pracovníků. Aktivity 

vedoucí k podpoře polytechnického 

vzdělávání.

Důležitým faktorem pro rozvoj 

polytechniky jsou vhodné 

odpovídající prostory, materiální 

vybavenost i kvalifikovanost 

pedagogů.

4.1
uplatnění do 

budoucna

nedostatečné 

vybavení, 

zastaralost, 

nedostatek prostor

zájem o odbornost nedostatek financí

Podpora mimoškolních aktivit 6

Podpora sociálních 

dovedností  a občanské 

angažovanosti a dalších 

kompetencí dětí a žáků v 

MŠ a ZŠ.

Podpora pro technické i personální zázemí 

pro tvorbu mimoškolních aktivit.

Důležitou součástí výchovy je 

podpora nadstandartního zájmu o 

sledované technické obory též 

formou mimoškolních aktivit 

(kroužků apod.).

5.1

seberealizace a 

motivace, rozšíření 

obzorů do budoucna

nízká nabídka, 

nedostatek 

kvalifikovaných 

lektorů

uplatnění v praxi, 

zvýšení odborných 

znalostí

nízký zájem, malá 

propagace, finanční 

prostředky

Spolupráce mezi subjekty 5

Podpora spolupráce MŠ a 

ZŠ a dalších neformálních 

organizací.

Propojenost škol na všech úrovních a 

mimoškolních subjektů.

Nezbytnou součástí je rovněž 

spolupráce škol na všech úrovních 

formou besed, přednášek atd. 

Sdílení dobré praxe za účasti 

pracovníků škol, samosprávy a 

dalších mim oškolních subjektů.

2.4, 2.5

sdílení zkušeností, 

provázanost subjektů, 

zlepšení komunikace, 

lepší uplatnění

zaniklé vazby, 

nezájem ze strany 

některých subjektů

zlepšení reputace 

daných subjektů

nezájem ze strany 

(mimoškolních) 

subjektů

Školení a vzdělávání v ICT 3

Rozvoj digitálních 

kompetencí žáků a dětí ZŠ, 

MŠ a dalších neformálních 

organizací.

Podpora aktivit v rámci školení a 

vzdělávání zaměstnanců škol v ICT oborech 

na úrovni školy i na úrovni spolupráci s 

mimoškolními vzdělávacími subjekty. 

Rozvoj a prohlubování digitálních 

kompetencí je zcela zásadním 

předpokladem pro uplatnění žáků 

na trhu práce a nejen na něm.

4.2

zvyšování odbornosti, 

zlepšení uplatnění na 

trhu práce

nedostatek financí, 

náročnost oboru
uplatnění v praxi

rychlý vývoj 

technologií

Technické a programové 

vybavení  - IT technologie
4

Podpora technického a 

programového vybavení 

dětí a žáků ZŠ a MŠ.

Finanční podpora technického vybavení ICT 

technologií a jejich zavádění do 

vzdělávacího procesu v návaznosti na 

vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cílem je vytvoření ICT učeben a 

implementace digitálních 

techgnologií přímo do výuky. 

Nutná je působnost takových 

pedagogů, kteří mají digitální 

kompetence na odpovídající 

úrovni.

4.2

uplatnění ve všech 

oblastech, 

mezioborové vztahy

finanční náročnost, 

rychlé morální 

zastarávání

všeobecný 

technologický 

pokrok

bezpečnost, možnost 

zneužití

Návrh problémových oblastí a klíčových problémů SWOT analýza


