
PŘEDŠKOLNÍ 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

Nedostatečné sdílení 

zkušeností z dobré praxe
1

Cílem opatření je nastavení sdílení poznatků a vědomostí 

všemi aktéry vzdělávání a to jak z oblasti školství tak i 

zajmových skupin. Předávání si zkušeností a možnost 

pracovat na zálkadě zkušeností a příkladů dobré praxe. 

Snahou je dosáhnout návaznosti a provázanosti jednotlivých 

aktérů vzdělávacího procesu, které povede ke spokojenosti 

vzájemné návštěvy pedagogů a předávání 

zkušeností ,    realizace společných 

setkávání, společné projekty k různým 

tématům                                         

Absence opravdu  úzké 

spolupráce mezi školami napříč 

MŠ, ZŠ,SŠ, VŠ a skupiny 

volnočasových aktivit pro děti.

2.4.,2.5.,2.7.
rozvoj zkušeností, rozvoj 

znalostí, vzájemná komunikace

obava ze ztráty know how, 

neochota pedagogů

pořádání společných aktivit, poznávání 

okolního školního prostředí
časová náročnost

Všeobecné materiální zajištění 

uskutečňovaných aktivit
2

Cílem je všeobecné materiálové zajištění rozvoje škol ve 

všech oblastech a to jak z hlediska úprav a rozvoje škol a 

školských zařízení ( nové třídy, učebny, hřiště), tak i 

materiálové vybavení pomůckami a výukovým materiálem.

polytechnická výchova,pregramotnosti 

(matematická a čtenářská), EVVO,

Potřeba inovovat prostory a 

vybavit školy potřebnými 

pomůckami a materiálem.

1.1.,1.2.,1.3.,1.7.
vybavení škol, zájem a 

motivace pedagogů

nedostatečná 

zainteresovanost některých 

pedagogů, nedostatečné 

množství metodik k daným 

oblastem + nedostatečné 

materiální vybavení 

některých škol, nedostatek 

zkušeností některých 

pedagogů

vybavení školy nad rámec projektu, 

rozšíření vzdělávacího programu a 

nabízených aktivit

neexistence dané dotace

Specifická personální podpora 1

Cílem je personální podpora všech aktérů vzdělávání na 

různých úrovních (tj. MŠ, ZŠ a  aktéři neformálního 

vzdělávání). Cílem je možnost využívání dalších odborných 

pracovníků přímo při výuce nebo v ostatních činnostech ) 

jako jsou chůvy, asistenti pedagoga, speciálmní pedagogové, 

školní psychologové, pediatři, právníci.

supervizoři, konzultanti z oblasti právního 

poradenství, péče o dítě, speciální 

pedagogiky, psychologie, pediatrie, 

výživového poradenství, 

Nelze v současné době zajišťovat 

některé z těchto činností  z 

finančních prostředků škol.

2.1.,2.2.,2.3.,6.4.

,

upevnění právního vědomí, 

vzájemné sdílení škol, 

profesionalizace, úspora 

finančních prostředků

nedostek kompetentních 

osob na trhu práce

získávání soběstačnosti a 

profesionality
nezájem ředitelů škol zapojit se

Práce s individuálními 

skupinami
1

Cílem je podporovat děti, žáky v dalším rozvoji poznávání a 

učení.2. V neposlední řadě je důležité postupně v souvislosti 

se zvyšováním kapacit škol  snižovat počty dětí ve třídách, 

aby byl zajištěn individuální přístup pro všechny děti, 

zejména pak  pro děti ohrožené neúspěchem, cizince, ale i 

děti nadané.

dvouleté děti,děti sociálně slabé,děti 

zdravotně znevýhodněné,děti nadadné

Jednak v rámci inkluzivního 

vzdělávání, souvislosti s 

naplňováním cílů RVP PV a se 

zvětšujícím se počtem těchto 

dětí v předškolních zařízeních.

2.1.,2.2.,2.3.2.8.
rozvoj dětí ve vybraných 

skupinách, zamezení stagnace

existence dětí ve daných 

skupinách
stoupájící lukrativita školy

ignorace možnosti zapojení dítěte do 

skupiny, nezájem o spolupráci ze 

strany rodiny

Spolupráce s komunitou 2

Cílem je spolupráce s danou komunitou zapojení všech 

aktérů podílejících se na realizaci vzdělávání v MČ Praha 13, 

otevření škol veřejnosti, pořádání jak aktivit pro rodiče s 

dětmi, ale i aktivity pro samotné rodiče, aby lépe chápali 

školní prostředí a byli patrnery při vzdělávání dětí. 

schůzky s partnery, rodiči,přáteli školy a 

osvěta v daných tématech

Možnost přesvědčit rodiče, že je 

v jejich vlastním zájmu zajímat 

se o vzdělávání dětí.

6.1.,6.2.6.3.,

roste povědomí o vzdělávání v 

dané lokalitě, setkáváním a 

umožnění komunikace se 

zlepšuje sociální klima v 

komunitě

náročná koordinace 

akcí,navazování 

kontaktů,personální 

zajištění

povědomí o škole, dobré jméno nezájem cílové skupiny

Volnočasové vzdělávání pro 

rozvoj osobnosti, zájmu a 

nadání dítěte

1

Rozvoj dětí i mimo vzdělávací oblast vede k rozvoji dětí ve 

vybraných skupinách, umožňuje pracovat s menším počtem 

dětí - lze efektivně uplatňovat individuální přístup a tím 

zamezit riziku stagnace. Díky pestré nabídce lze rozvíjet děti i 

ve specifických oblastech čímž je zajištěna 

konkurenceschopnost vzdělávacího zařízení. 

rozvoj osobnosti, zájmu a nadání dítěte 

cílený na pohybové,hudební, výtvarné 

aktivity,oblast životního 

prostředí,zdravovědy,dopravní výchovy

Podpora činností dětí, pedagogů, 

ale i rodičů a přátel školy je 

nedílnou součástí úspěšnosti 

každého vzdělávacího zařízení. V 

rámci běžného rozvrhu není 

možné stihnout zjm. Volnější 

témata, která jsou ale také velmi 

důležitá a mohou zajistit zvýšení 

lukrativity školy apod. 

3.4.,4.4,6.2.

rozvoj dětí mimo oblast 

vzdělávací nabídky škol a 

rozvrhu, přiblíženízpůsobů a 

pojetí moderního a 

ekologického života

finanční stránka, časová 

náročnost pro zaměstnance 

školy, nutnost využití 

externistů, nedostatečné 

vybavení škol

rozvoj dětí  v mimoškolním čase, 

možnost propojení škol v rámci 

daných aktivit = potřeba méně 

zapojených 

pedagogických/nepedagogických 

pracovníků, možnost financování z ESF-

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOG,

neochota rodičů vodit děti na 

kroužky a aktivity mimo rozvrh, 

nedostatek prostředků na  pracovní 

zajištění, nedostatečné vybavení škol

Návrh problémových oblastí a klíčových problémů SWOT analýza


